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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
Obecná část 

 
Hodnocení dopadů regulace (RIA) 
Hodnocení dopadů regulace nebylo u tohoto návrhu zákona prováděno v souladu s Plánem 
legislativních prací vlády na rok 2019. 
 
Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní 
úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
Probační a mediační služba (dále také jen „PMS“) je od roku 2000, kdy byl přijat zákon 
č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), 
součástí systému restorativní justice České republiky.  
Probační a mediační služba má dnes svoji nezastupitelnou roli v rámci téměř celého trestního 
řízení. Hlavní činností probačních úředníků je přispívat k naplňování trestní politiky státu 
prostřednictvím zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů mezi 
pachateli a poškozenými, které vznikají v souvislosti se spácháním trestného činu. Dále 
jejich činnost spočívá ve zjišťování informací o pachatelích, jejich rodinných a sociálních 
poměrech a ve vytváření podmínek pro uplatnění alternativních způsobů řešení věcí 
v trestním řízení (např. pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání či  
o schválení narovnání). Nezastupitelnou roli má pak Probační a mediační služba 
ve vykonávacím řízení, kde zajišťuje účinný a důstojný výkon trestů nespojených s odnětím 
svobody. 
Při své činnosti kladou probační úředníci důraz na preventivní působení na pachatele, snížení 
rizika kriminální recidivy (a tím i na ochranu společnosti) a hlavně na individualizaci 
zacházení s pachateli; tento přístup zvyšuje možnost úspěšné reintegrace pachatelů 
trestné činnosti do společnosti. Primárním cílem probačních úředníku je působit na pachatele, 
motivovat jej k vedení řádného života a obnovit respekt pachatele k dodržování právních 
norem, k jeho okolí a ke společnosti jako takové.  
V neposlední řadě je součástí práce Probační a mediační služby též práce s poškozenými, 
resp. obětmi trestných činů, za účelem snížení jejich viktimizace a úsilí o jejich 
aktivní zapojení do řešení „konfliktu“ s pachatelem či do procesu „odškodnění“ jejich újmy.  
Probační a mediační služba, mnohé kriminologické výzkumy i řada odborníků se shodují 
na tom, že výkon trestu odnětí svobody, byť krátkodobý, má obrovský (ve většině případů) 
negativní vliv na odsouzeného; odsouzený při výkonu alternativního trestu není 
vystavován negativním vlivům vězení, je mu umožněno žít dále „normální“ život, 
neztrácí kontakt se svým sociálním prostředím a nedochází k narušení (případně přetržení) 
rodinných vazeb. Podstatně se tak eliminuje nežádoucí stigmatizace odsouzeného 
a poznamenání jak fyzické, tak zejména psychické, stránky jeho osobnosti. Tím, že 
je odsouzenému dovoleno dále žít „na svobodě“, snižuje se i riziko ztráty zaměstnání, 
potažmo riziko vzniku špatné finanční situace odsouzeného a jeho rodiny, přičemž 
nedostatečné finanční zabezpečení je jedním z hlavních kriminogenních faktorů 
ovlivňujících vznik kriminálního jednání. Požadavek na zvyšování počtu ukládaných 
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trestů nespojených s odnětím svobody na úkor trestu spojeného s odnětím svobody – 
tj. alternativních trestů – opakovaně rezonuje i v doporučeních Rady Evropy, která vyzdvihují 
důležitost aspektu ponechání pachatele v komunitě, tj. na svobodě1. Zároveň je však 
potřeba zajistit, aby výkon těchto trestů nebyl pouze formální a měl co možno největší 
pozitivní dopad na pachatele.  
I z tohoto důvodu byla po 18 letech od vzniku Probační a mediační služby vypracována 
Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025, kterou vláda schválila svým usnesením 
č. 733 ze dne 11. října 2017. Tato koncepce shrnuje poznatky z dosavadní praxe výkonu 
probace a mediace v České republice, poukazuje na určité nedostatky, resp. slabá místa, 
stávajícího systému trestní justice a představuje také záměr dalšího rozvoje systému probace 
a mediace. V návaznosti na tuto koncepci byly vytvořeny dva odborné týmy – Odborná 
diskusní platforma k problematice podmíněného propuštění (dále jen „Platforma“) a Akční 
tým pro spolupráci v justici (dále jen „Akční tým“). Na práci těchto týmů se podílí 
jak odborníci z řad justice (státní zástupci, soudci), tak odborníci z jiných institucí a klíčových 
resortů (ředitelé věznic, zástupci Probační a mediační služby, akademici, výzkumní 
pracovníci Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, advokáti pracovníci z neziskového 
sektoru, zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra a Ministerstva práce 
a sociálních věcí).  
Hlavním cílem obou těchto týmů bylo zhodnotit fungování stávajícího systému výkonu 
trestů nespojených s odnětím svobody, zhodnotit dostatečnost, resp. nedostatečnost 
využívání prvků probace a mediace v rámci trestního řízení, detekovat nedostatky 
a navrhnout legislativní či nelegislativní změny a opatření tak, aby se maximalizovalo 
efektivní působení trestu na odsouzeného (což je jedním ze základních cílů trestní politiky 
státu).  
Největší problémy byly identifikovány v oblasti výkonu alternativních trestů, u kterých 
Probační a mediační služba zajišťuje výkon, nebo je pověřena výkonem dohledu 
nad odsouzeným, případně kontrolou přiměřených omezení, povinností či výchovných 
opatření (dále souhrnně také jen „opatření“). Příliš formalistický proces nařizování výkonu 
některých trestů, dlouhá reakční doba soudů na zprávy probačních úředníků a nedostatečné 
nástroje v rukou probačních úředníků při výkonu dohledu a kontroly způsobují, že se vytrácí 
ochota odsouzených spolupracovat a plnit jim uložené povinnosti, čímž se vytrácí 
také preventivní působení samotného trestu. Aby byl zachován smysl uloženého trestu 
a též respekt pachatelů vůči probačním úředníkům a fakticky celému systému trestní 
justice, je nutné nastavit stávající systém tak, aby byl schopen pružně a rychle reagovat 
na měnící se podmínky v průběhu výkonu trestu a aby odezva na změnu těchto podmínek 
byla pokud možno okamžitá.  
V rámci hodnocení poznatků z praxe bylo detekováno i několik dílčích nedostatků, 
které se netýkají vykonávacího řízení. Tyto nedostatky se týkají zejména působení PMS 
v přípravném řízení a v řízení ve věcech dětí mladších 15 let. 
Cílem předkládaného návrhu zákona je tedy přispět k vyšší efektivitě vykonávacího 
řízení snížením jeho administrativní náročnosti, racionalizací postupů, změnou 

                                                           
1 Viz např. Scheinost, M. - Válková, H. a kol.: Sankční politika a její uplatňování. Teoretické a trestněpolitické 
aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí IV. Praha: IKSP, str. 69. ISBN 978-80-7338-154-7. 
Pojetí alternativních, resp. komunitních sankcí a opatření se v evropských zemích odlišuje, když některé 
zdůrazňují aspekt sociální rehabilitace, zatímco jiné podtrhují význam potrestání pachatelů méně závažných 
trestných činů přiměřenými tresty vykonávanými na svobodě. Je proto účelné vycházet z konceptu 
prosazovaného především v Doporučeních Rady Evropy (RE), která opakovaně akcentují aspekt ponechání 
pachatele v komunitě, tj. na svobodě. 
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postavení Probační a mediační služby v rámci trestního řízení a řízení podle hlavy III. 
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), 
či zakotvením pozitivních nástrojů motivace odsouzeného při výkonu trestu. K naplnění 
stanoveného cíle je nutné novelizovat příslušná ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., 
o trestním řízení soudním (trestní řád), zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákona 
o Probační a mediační službě, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a dalších 
souvisejících zákonů.  
I. Zvýšení efektivity vykonávacího řízení snížením jeho administrativní náročnosti 
Jak je výše zdůrazněno, jednou z hlavních překážek efektivního výkonu trestů nespojených 
s odnětím svobody je přílišný formalismus postupů předvídaných zákonem v rámci 
vykonávacího řízení. Jako hlavní problémové okruhy byly identifikovány: rozhodování 
senátem, nadmíru užívané rozhodování ve veřejném zasedání, dvoukolejnost systému nařízení 
některých trestů, neflexibilní postup při reakci na porušení podmínek výkonu alternativních 
trestů, nadbytečný úkon „pověření“ v případech jasně vymezených zákonem a neefektivní 
vypracování zpráv o průběhu výkonu trestu probačními úředníky.  
 

A. Přenesení rozhodovací pravomoci v rámci vykonávacího řízení na předsedu 
senátu 

Laický prvek v rozhodování soudů má své prvopočátky v dávné minulosti a v trestním 
procesu byl spjat zejména s rozhodováním o vině. Nicméně historie rozhodování v rámci 
českého trestního soudnictví nebyla vždy provázána s využitím laického prvku v podobě 
dnešních přísedících. Za první republiky bylo rozhodování svěřeno soudcům z povolání 
jako samosoudcům nebo jako členům senátů mimořádných soudů. Laický prvek se v této 
době uplatnil ve dvou formách – ve formě přísedících v senátech mimořádných soudů 
(např. živnostenských, pojišťovacích atd.), ovšem tito „laici“ museli disponovat odbornou 
znalostí dané problematiky, a ve formě „porotců“. Porotním soudům, které byly složeny 
z 12 členů z řad laiků rozhodujících o vině či nevině a tří soudců rozhodujících o trestu a jeho 
výměře, bylo svěřeno rozhodování o nejtěžších trestných činech, které byly v rámci trestních 
zákonů taxativně vymezeny2. Předpokladem pro výkon funkce nebyl požadavek na odborné 
vzdělání v oblasti práva. Systém porotních soudů vydržel pouze do roku 1920, kdy byla jejich 
činnost pozastavena, a obnoven byl až v roce 1946, ovšem opětovně pouze na období dvou 
let3. V období po roce 1948 soudnictví „zlidovělo“ a laičtí soudci byli postaveni naroveň 
soudcům odborníkům; využití laického prvku nebylo již doménou prvostupňových soudů, 
ale našlo své uplatnění fakticky v rámci celé soustavy soudnictví. Model „zlidovění“ 
se v průběhu let měnil; významné změny byly provedeny v padesátých letech, kdy došlo 
k odstranění laického prvku z rozhodování soudů vyšší instance, jelikož se toto rozhodování 
ukázalo jako neefektivní4. V šedesátých letech byl přijat dodnes platný (od té doby 
nespočetněkrát novelizovaný) trestní řád, který zavedl možnost samostatného rozhodování 
předsedou senátu (samozřejmě pouze ve vymezeném okruhu případů). Novelizace trestního 
řádu postupně přinášely změnu struktury rozhodování spočívající v rozšiřování rozhodovací 
agendy svěřené jediné osobě (předsedovi senátu nebo samosoudci).  

                                                           
2 Blíže viz např. ADAMOVÁ, K., a kol.: Dějiny českého soudnictví od počátků české státnosti do r. 1938. Praha: 
Lexis Nexis CZ s.r.o., 2005, s. 112; VOJÁČEK, L. a kol.: České právní dějiny. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 314. 
3 Viz PROUZA, D. a HÁJEK, M.: Laický prvek při soudním rozhodování v trestních věcech aneb přísedící ano 
či ne? Trestněprávní revue č. 7/2010, nakl. C.H.Beck, s. 201. 
4 Viz také SCHELLEOVÁ, I. a kol.: Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). Praha: Eurolex, 2004, 
s. 178-179. 
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Jak je z nastíněného historického exkursu patrné, podoba laického prvku a rozsah jeho využití 
se v průběhu moderních dějin České republiky měnily a přizpůsobovaly zejména 
politické a mocenské situaci ve státě. Dnes je využití laického prvku při výkonu soudnictví, 
resp. zakotvení principu podílu občanů na výkonu soudnictví, upraveno přímo v ústavním 
pořádku (čl. 94 odst. 2 Ústavy); toto ustanovení vytváří základní právní rámec využití 
„rozhodování lidu“, přičemž je ponecháno na zákonodárné moci, jak budou nastaveny 
mantinely jeho uplatnění, tedy jakým způsobem a ve kterých případech bude 
spolurozhodování lidu přípustné. V tomto duchu se vyjádřil ve svém usnesení také Nejvyšší 
soud, který shrnul, že účast přísedících jako laiků na rozhodování v trestních kauzách 
je odrazem a naplněním čl. 94 odst. 1 Ústavy, podle něhož zákon stanoví případy, kdy soudci 
rozhodují v senátu a jaké je jeho složení, a zároveň odstavce 2 téhož článku Ústavy, 
podle kterého může zákon stanovit, ve kterých věcech a jakým způsobem se na rozhodování 
soudů podílejí vedle soudců i další občané5. Dále v tomto usnesení Nejvyšší soud uvedl, 
že společenský konsensus na účasti přísedících laiků při rozhodování v trestních věcech 
představuje taktéž formu kontroly veřejnosti nad tímto rozhodováním a byť přísedící 
nejsou odborníci, tak jsou dle ústavního pořádku při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni 
pouze zákonem, který jsou povinni vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí 
a rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů, nestranně a spravedlivě a na základě 
skutečností zjištěných v souladu se zákonem.  
Laický prvek je chápan jako jakási záruka demokratizace justice a spravedlivého rozhodování 
nezávislého na mocenské struktuře státu; tento institut měl z hlediska právní jistoty 
a zabezpečení práva na spravedlivý proces zcela nepostradatelný význam (zejména 
psychologického charakteru) na počátku 90.tych let, kdy se soudnictví osvobodilo 
od „politických rozhodnutí“. Nicméně po více než 20 letech budování nezávislé soustavy 
soudnictví, v prostředí ve kterém je Česká republika plnohodnotným demokratickým státem 
vyznávajícím a dbajícím na ochranu práv a právem zaručených svobod, význam podílu laické 
veřejnosti na rozhodování zcela zjevně klesá a ze strany odborné veřejnosti je stále více 
kritizován6.  
Určité zvýšení kontroly lidu vůči státní moci je možné, jde-li o využití laického prvku 
v rámci trestního řízení, spatřovat v rámci rozhodování o vině a trestu, a to zejména z důvodu, 
že „aplikace trestního práva představuje nejintenzivnější prosazování státní moci 
proti jednotlivci, a proto společnost, stejně jako jednotlivec, má velký zájem na složení 
soudu, který jako rozhodující orgán v trestním řízení řeší spornou otázku, zda byl spáchán 
trestný čin a zda ho spáchal obžalovaný.“7. Nicméně jeho přínos v rámci vykonávacího 
řízení, kde již dnes je v mnoha případech svěřena rozhodovací pravomoc samotnému 
předsedovi senátu, je fakticky zanedbatelný. 
Příslušnost ve vykonávacím řízení je obecně upravena v § 315 trestního řádu. Toto ustanovení 
upravuje příslušnost orgánu zajišťujícího výkon rozhodnutí učiněných v trestním řízení. 
Obecně platí zásada, že výkon rozhodnutí zajišťuje orgán, který rozhodnutí učinil; jednotlivé 

                                                           
5 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11.12.2013, sp. zn. 4 Tdo 1130/2013. Srovnej také např. JANOUŠEK, 
Lubomír. In: KLÍMA, Karel a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 1. díl. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 1441s., s. 751. ISBN 978-80-7380-140-3, nebo SCHELLOVÁ, Ilona. 
In: SCHELLOVÁ, Ilona; SCHELLE, Karel; BÍLÝ, Václav a kol.: Soudnictví (historie, současnost 
a perspektivy). Praha: Eurolex Bohemia, 2004, 592 s., s. 32. ISBN 80-86432-65-3. 
6 Viz např. GRYGAR, J.: Zákon o soudech a soudcích. Komentář. Praha: Wolters Kluwer (ČR), 2018 
 
7 ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. 1. vydání. Praha: Codex, 1999. 
s. 191. ISBN 8085963892.  
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výjimky jsou stanoveny v některých zvláštních ustanoveních a jsou zdůvodněny hlediskem 
rychlosti řízení a snadnější dosažitelností podkladů pro rozhodnutí8.  
Obecně je pro určení příslušnosti potřebné rozlišovat mezi vykonáváním rozhodnutí 
a zajištěním výkonu rozhodnutí. Zatímco vykonáváním rozhodnutí zákon rozumí případy, kdy 
výkon rozhodnutí zajišťuje přímo orgán, který je učinil (tj. orgán, který rozhodnutí učinil 
v prvním stupni), samotné zajištění výkonu rozhodnutí představuje provedení nezbytných 
úkonů ve vztahu k jiným subjektům, které jsou následně příslušné provést vlastní výkon 
rozhodnutí (tyto úkony mají povahu opatření, pokud zákon výslovně nestanoví jinou formu). 
Zákon připouští z tohoto pravidla výjimky, když v konkrétních ustanoveních nahrazuje 
rozhodování soudu rozhodováním předsedy senátu. To znamená, pomineme-li případy, kdy 
je příslušný k rozhodnutí samosoudce, že modifikuje složení soudu, resp. odstraňuje laický 
prvek (přísedící). Např. při rozhodování o přeměně trestu domácího vězení v trest odnětí 
svobody (§ 334g trestního řádu), což představuje nejintenzivnější zásah do práv odsouzeného, 
neboť je spojeno se zbavením osobní svobody, je rozhodování svěřeno do rukou předsedy 
senátu (obdobně je systém nastaven v případě přeměny obecně prospěšných prací atd.). 
Na druhou stranu u rozhodnutí obdobného charakteru – tj. rozhodnutí v neprospěch 
odsouzeného, kdy se přistupuje k zpřísnění trestu nebo jeho přeměně, je rozhodování svěřeno 
soudu (tj. samosoudci nebo senátu), nikoli předsedovi senátu. Také rozhodnutí, kterým 
se modifikují podmínky výkonu trestu, jako například rozhodnutí o změně druhu a místa 
výkonu obecně prospěšných prací (dále také jen „OPP“) nebo o změně času a místa výkonu 
trestu domácího vězení (dále také jen „TDV“), jsou svěřena do rozhodovací pravomoci soudu. 
Určitou nekonzistentnost právní úpravy lze spatřovat také v případě rozhodnutí ve prospěch 
odsouzeného, kdy např. na jedné straně zákon svěřuje právo rozhodnout o upuštění od výkonu 
trestu domácího vězení (§ 334f trestního řádu) nebo o upuštění od výkonu trestu vyhoštění 
(§ 350h trestního řádu) soudu, zatímco obdobné rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu OPP 
nebo jeho zbytku (§ 340a trestního řádu) činí předseda senátu; takových příkladů je možné 
nalézt více. 
Dalším problémem, který je s rozhodováním v senátu spojen, je otázka rychlosti a flexibility, 
a tím i hospodárnosti celého řízení. Samotné svolání senátu, zabezpečení účasti všech 
jeho členů, nahrazování členů v případě trvalé indispozice člena senátu, a další okolnosti 
způsobují, že se reakce na měnící se podmínky výkonu trestu oddaluje, přičemž rychlá 
odezva zejména v případě porušení podmínek výkonu trestu je základním předpokladem 
jeho řádného výkonu. Dále dle názorů odborníků z praxe9 či akademiků dlouhodobě občané 
nemají zájem být součástí justice, resp. podílet se na rozhodování jako přísedící; je tedy 
problém zajistit zákonné složení soudu10. V případě vykonávacího řízení se přidává 
další významný faktor a to je „zajímavost“ kauzy; je zcela zřejmé, že je pro laika mnohem 
přitažlivější být součástí dění, když se rozhoduje o vině či nevině, než v případě, kdy 
se rozhoduje např. o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody z důvodu, že má být osoba 
vyhoštěna.  
Dalším sporným bodem je schopnost přísedících orientovat se v dané problematice. V případě 
hlavního líčení vnášejí přísedící svůj laický pohled na případ, který jim je jasně a zřetelně 
nastíněn, a rozhodují se, zda uznají obžalovaného vinným nebo nevinným. Ovšem v případě 

                                                           
8 ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád I, II, III. 7.vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3731. ISBN 978-80-7400-465-0. 
9 Viz například vyjádření soudce Krajského soudu v Praze Roman Lada - „Zaměstnaným tohle samozřejmě dělá 
problém. Soudy jsou rády za každého přísedícího...“ (Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/nedostatek-
soudnich-prisedicich.A160216_181315_domaci_mav). 
10 Mnohé soudy se potýkají s nedostatkem přísedících, často musí odkládat i nařízená jednání (viz např. článek 
z roku 2016 - https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/soudum-chybi-prisedici.A160129_151652_pardubice-
zpravy_jah). 
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vykonávacího řízení je základem pro rozhodnutí nastudování (často rozsáhlého) spisového 
materiálu, znalost právních předpisů, resp. možností, které právní řád pro řešení dané 
situace připouští, atd. Soudce z povolání, znalý právních předpisů a postupů, má oproti 
přísedícím výhodu hlavně v rychlosti, s jakou je schopen případ nastudovat a pochopit; laik, 
aby mohl adekvátně a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí věc posoudit, potřebuje 
mnohem větší časovou dotaci pro jeden případ než soudce. A tady opět narážíme na základní 
problém, který byl ve vykonávacím řízení identifikován – rychlost odezvy soudů.  
Je potřebné si uvědomit, že v rámci vykonávacího řízení soud vesměs pouze reaguje 
na změnu podmínek, případně porušení těchto podmínek, a řídí se zákonem předvídaným 
postupem. Rozhodování i v této fázi trestního řízení bez ohledu na skutečnost, zda 
je rozhodovací pravomoc svěřena předsedovi senátu, samosoudci nebo senátu, musí 
respektovat základní zásady trestního řízení (subsidiarita trestní represe, zásada 
proporcionality atd.) a samozřejmě i ústavní principy demokratického státu. To znamená, 
že každé rozhodnutí představující intenzivnější zásah do práv odsouzeného by mělo 
následovat až v případě, kdy mírnější zásahy budou neúčinné, což je též plně v souladu 
i s principem individualizace, který vyjadřuje základní nastavení právního státu, ve smyslu, 
že s osobou je nutné jednat jako s jedinečným subjektem a nikoli jako s generickým 
objektem.11 Jelikož je každý soudce vázán při rozhodování zákonem i výše uvedenými 
principy, lze konstatovat, že míra záruk na spravedlivý proces v tomto ohledu nemůže být 
snížena, když bude rozhodovat toliko jedna osoba – předseda senátu.  
 

B. Rozhodování mimo veřejné zasedání 
Současná právní úprava trestního řízení rozeznává čtyři základní formy soudního zasedání – 
hlavní líčení (§ 196 a násl. trestního řádu), veřejné zasedání (§ 232 a násl. trestního řádu), 
neveřejné zasedání (§ 240 a násl. trestního řádu) a vazební zasedání (§ 73 d trestního řádu). 
Tyto formy soudního zasedání doplňuje tzv. „rozhodování od stolu“, jinak řečeno bez nařízení 
jednání (§ 314b odst. 5 trestního řádu). Tento způsob rozhodování je možný v případech, kdy 
je k rozhodnutí příslušný samosoudce nebo předseda senátu, nestanoví-li zákon pro daný úkon 
obligatorně jinou formu. V rámci vykonávacího řízení je rozhodování svěřeno soudu (tedy 
senátu nebo samosoudci) nebo předsedovi senátu. V návaznosti na právní úpravu obsaženou 
v § 232 trestního řádu senát (případně samosoudce) nebo předseda senátu rozhoduje 
ve veřejném zasedání pouze v případě, stanoví-li tak zákon (např. v případě rozhodnutí 
o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení, o podmíněném propuštění, 
o upuštění od výkonu ochranného léčení atd.), v opačném případě senát rozhoduje 
v neveřejném zasedání a samosoudce či předseda senátu bez nařízení jednání.  
Platná právní úprava vykonávacího řízení v řadě případů stanoví formu rozhodování 
ve veřejném zasedání. S povinností konat veřejné zasedání je spojena řada dalších úkonů – je 
nutné zajistit účast všech osob, zasedací místnost, případně je nutné řešit omluvy neúčasti 
(často pouze účelové) a s tím související odložení veřejného zasedání  - čímž může docházet 
k prodlužování řízení a tím oddálení výchovného působení na pachatele. Nutno podotknout, 
že rychlá odezva soudu zejména, jde-li o porušení podmínek výkonu trestu, je nezbytná 
též k zachování respektu pachatele jak k orgánům činným v trestním řízení, tak případně 
k probačním úředníkům vykonávajícím dohled či kontrolu. Prodleva vznikající mezi 
zjištěním porušení, podáním příslušného návrhu soudu a konáním veřejného zasedání, 

                                                           
11 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 8. 2017 čj. I. ÚS 1202/17-1. 
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resp. rozhodnutím v dané věci, může být dle poznatků z praxe řádově týdny až měsíce12. Dále 
z odborných diskuzí vyplynulo, že byť se samozřejmě délka jednání odvíjí od složitosti 
jednotlivých případů, mnohá veřejná zasedání jsou pouze formální a jejich trvání nepřesáhne 
několik minut. Důvodem těchto ryze formálních jednání je zejména skutečnost, že velice 
často je přímo z podkladů obsažených ve spisovém materiálu víceméně zřejmé, jakým 
způsobem bude rozhodnuto; může jít o případy, kdy nejsou splněny zákonné lhůty (tady 
zákon ani jiné rozhodnutí než zamítnutí žádosti nepřipouští), kdy se rozhoduje ve prospěch 
odsouzeného, kdy se odsouzený dopustil opakovaně závažného porušení podmínek výkonu 
trestu nebo naopak bagatelního porušení atd.  
Legitimní jsou v tomto směru tedy dvě otázky, první, zda je tato formální procedura nutná 
ve všech případech, které dnes zákon v rámci vykonávacího řízení obligatorně stanoví, 
a druhá, zda je účel konání veřejného zasedání úměrný cíli, který je jím sledován.  
Veřejné zasedání (obdobně jako hlavní líčení), jakožto jedna z forem jednání soudu, 
je odrazem zákonného (§ 2 a § 33 trestního řádu) a též ústavně zaručeného (čl. 38 odst. 2 
Listiny základních práv a svobod) práva obviněného (obžalovaného, odsouzeného), aby byla 
jeho věc projednána veřejně, v jeho přítomnosti a aby se mohl ke všem skutečnostem 
vyjádřit13.  
Z ustanovení § 233 odst. 1 tr. ř. vyplývá, že k veřejnému zasedání se odsouzený předvolává 
pouze v případech, je-li jeho osobní účast na zasedání nutná, tj. soud pokládá za nezbytné 
jej vyslechnout, požádat o bližší vysvětlení, o vyjádření ke stanovisku jiné procesní strany, 
či jej vyzvat k vyjádření k důkazům. V ostatních případech, kdy osobní účast odsouzeného 
při veřejném zasedání nutná není, je odsouzeného potřeba, jakožto osobu, která může být 
rozhodnutím přímo dotčena, pouze o konání veřejného zasedání vyrozumět14. Na druhé straně 
v souladu s konstantní judikaturou Ústavního soudu je povinností soudu v případě, 
že obviněný (obžalovaný, odsouzený) projeví zájem účastnit se veřejného zasedání, mu tuto 
účast umožnit [„k uplatnění základního práva účastnit se řízení před soudem a být slyšen mají 
pak soudy povinnost obviněnému vytvořit prostor, a to zejména za situace, kdy on sám 
na účasti u veřejného zasedání trvá, nebo za situace, kdy řádně a včas soudu oznámí, 
že se nemůže veřejného zasedání z objektivních důvodů zúčastnit, a případně vyjádří zájem 
na tom, aby se jej mohl zúčastnit v budoucnu (např. tím, že sám či prostřednictvím svého 
právního zástupce požádá o jeho odročení). Jen takto provedené řízení lze mít za souladné 
s nároky vyplývajícími ze samotné podstaty fair procesu, jehož imanentní, ba přímo 
přirozenoprávní podstatou, je slyšení obou stran.“15]. 
Na druhé straně pokud by odsouzený sdělil, že se veřejného zasedání v rámci vykonávacího 
řízení účastnit nechce (což samozřejmě je jeho zákonné právo), nemá již soud nebo předseda 
senátu možnost veřejné zasedání nekonat. Jak vyplývá ze znění § 234 trestního řádu, 
na veřejném zasedání je nutná pouze přítomnost předsedy senátu/senátu a zapisovatele16; 
je tedy otázkou, zda není v rozporu se zásadou hospodárnosti a rychlosti řízení, aby byla 
                                                           
12 V případech, kdy dnes probační úředníci nedisponují návrhovými oprávněními, může být tato reakce ještě 
mnohem delší, případně nemusí přijít vůbec. Tato problematika je nicméně řešena v části týkající se sjednocení 
postavení Probační a mediační služby.  
13 ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád I, II, III. 7.vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2909. ISBN 978-80-7400-465-0. 
14 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 5. 2017, sp. zn. 6 Tdo 585/2017-20. 
15 Nález Ústavního soudu ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. I. ÚS 2971/09-1. 
16 Přítomnost obhájce a státního zástupce dle § 234 odst. 2 trestního řádu není nutná. Povinná účast státního 
zástupce na veřejném zasedání vyplývá pouze z pokynu obecná povahy č. 8/2009, o trestním řízení, ve znění 
pozdějších předpisů, kde jsou v čl. 92 výslovně stanoveny případy obligatorní účasti státního zástupce 
na veřejném zasedání (např. je-li rozhodováno o ochranných opatřeních, o podmíněném propuštění z výkonu 
trestu odnětí svobody atd.).  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



8 
 

obligatorně stanovena povinnost za všech okolností konat veřejné zasedání, kterého 
se nakonec budou účastnit pouze soudní osoby.  
Cílem návrhu v této části je nastavit pravidla pro konání veřejného zasedání v rámci 
vykonávacího řízení tak, aby za splnění určitých podmínek, které budou zaručovat plný 
standard ochrany práv odsouzenému jako doposud a samozřejmě budou garancí všech aspektů 
práva na spravedlivý proces, bylo možné rozhodnout i mimo veřejné zasedání (tj. zejména 
v těch případech, kdy je to s ohledem na povahu projednávané věci nebo s ohledem 
na dostatečné množství podkladů obsažených ve spisovém materiálu, neúčelné).  
Navrhuje se, aby bylo možné rozhodnout ve vykonávacím řízení mimo rámec veřejného 
zasedání v těchto případech:  
a) rozhodnutí ryze ve prospěch odsouzeného  
V rámci rozhodování ve vykonávacím řízení můžeme rozhodnutí rozdělit na ta, která jsou 
ve prospěch odsouzeného, a ta, která jsou  zčásti nebo zcela v jeho neprospěch. 
Zákon v některých případech výslovně stanoví nižší formální požadavky pro rozhodování 
v případech, kdy jde o rozhodnutí čistě ve prospěch odsouzeného; jako příklad lze uvést 
rozhodnutí o tom, že se podmíněně odsouzený osvědčil (§ 332 odst. 1 trestního řádu). Jsou-li 
dány podmínky pro rozhodnutí o tom, že se podmíněně propuštěný osvědčil, vzhledem 
k povaze tohoto rozhodnutí a k rozsahu práv, do kterých může být tímto rozhodnutím 
zasaženo, svěřuje zákon rozhodnutí do rukou předsedy senátu, přičemž rozhodnutí může 
učinit, aniž by konal veřejné zasedání; jediným omezením je předchozí souhlas státního 
zástupce. Podobný postup je umožněn i v případě rozhodnutí o podmíněném propuštění 
odsouzeného, kdy je návrh podán ředitelem věznice nebo se k  návrhu ředitel věznice připojí. 
Na základě odborné diskuze byly detekovány další případy rozhodnutí, která jsou činěna 
ve prospěch odsouzeného, na které by tento zjednodušený postup bylo vhodné rozšířit. 
Konkrétně se jedná o rozhodnutí o: 

• osvědčení,  

•  zrušení uloženého přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti nebo výchovného 
opatření, 

•  zrušení dohledu, 

•  přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení,  

•  podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestů nespojených s odnětím svobody. 
Jelikož se jedná o rozhodnutí ve prospěch odsouzeného, se kterým všechny zúčastněné strany 
souhlasí, nepřichází v potaz úvahy o neoprávněném zásahu do práv odsouzeného či úvahy 
o neslučitelnosti tohoto postupu s ústavním pořádkem České republiky.  
b) rozhodnutí, která jsou odůvodněna obsahem spisového materiálu  
Jak již bylo výše uvedeno, některá rozhodnutí činěná v rámci vykonávacího řízení mohou být 
ve prospěch odsouzeného pouze zčásti; takovýmto rozhodnutím je např. ponechání 
podmíněného odsouzení v platnosti za současného „douložení“ dalšího opatření, případně 
prodloužení zkušební doby. Dále lze učinit i rozhodnutí v neprospěch odsouzeného, např. 
rozhodnutí o nařízení výkonu trestu. 
U této skupiny rozhodnutí je potřeba brát v potaz, že nabytím právní moci takového 
rozhodnutí nastane určitý zásah do práv odsouzeného; v krajním případě tento zásah může 
znamenat až zbavení osobní svobody. Je zřejmé, že v těchto případech nebude možné využít 
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„zjednodušený“ postup při rozhodování pouze při splnění výše uvedených podmínek 
pro rozhodnutí ve prospěch odsouzeného (tj. souhlas státního zástupce).  
Ve smyslu judikatury Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) představuje 
veřejné soudní jednání prostředek ochrany před tajným výkonem spravedlnosti bez veřejného 
dohledu, a tím je rovněž jedním z prostředků udržování důvěry veřejnosti v soudy17. 
Dle konstantní judikatury ESLP by měl mít účastník řízení právo být veřejně slyšen 
přinejmenším před jednou soudní instancí18. Ve věci Ebanks proti Spojenému království, 
kdy byla posuzována otázka nekonání veřejného jednání před odvolacími soudy, vyslovil 
ESLP názor, že veřejné jednání nemusí být nezbytné, vždy bude záležet na konkrétních 
okolnostech případu, zejména na tom, zda argumenty, které stěžovatel proti rozhodnutí 
uplatnil, mohly být soudem spolehlivě vyvráceny již na základě důkazů obsažených 
ve spisovém materiálu. Soudy při zvažování, zda nařídit jednání, či nikoli, mohou přihlížet 
k síle důkazů obsažených ve spise a k pravděpodobnosti, že ústní jednání může přispět 
k objasnění sporných otázek19.  
Ústavní soud se v návaznosti na uvedenou judikaturu ESLP k otázce osobního slyšení 
vyjádřil, že přítomnost obviněného na jednání odvolacího soudu bude nutná zpravidla 
např. tehdy, pokud na něm má být rozhodnuto, zda důkazy shromážděné prvou instancí 
byly dostatečné pro závěr o vině obviněného. Na druhou stranu sám fakt, že odvolací soud 
má plnou jurisdikci přezkoumat věc jak po stránce skutkové, tak právní, neznamená 
automaticky nutnost veřejného slyšení. Vždy je třeba dbát základních institucionálních záruk 
spravedlnosti trestního procesu v podobě práva obviněného na kontradiktorní řízení. 
To vyžaduje, aby strany měly možnost se vyjádřit k námitkám a důkazům předloženým stranou 
druhou. Národní právní řády mohou toto právo zakotvené Úmluvou zajistit různými 
způsoby20.  
Dále k problematice ochrany práv odsouzeného v rámci vykonávacího řízení Ústavní 
soud v nedávném nálezu konstatoval, že s ohledem na zásadní vliv rozhodnutí o nařízení 
výkonu trestu, je při rozhodování o nařízení výkonu podmíněně odloženého trestu odnětí 
svobody nutné naplnit nejen požadavky kladené čl. 38 odst. 2 Listiny, ale i čl. 40 odst. 2 
Listiny, který zakotvuje požadavek presumpce neviny. Zatímco podmíněné odsouzení k trestu 
odnětí svobody obecně nevede k přílišnému omezení života odsouzeného (jedná se spíše 
o určité varování, přičemž v případě podmíněného odsouzení s dohledem je pak varování 
doplněné o tlak na uspořádání života a změnu životního stylu), nařízení trestu znamená 
nejvyšší možný zásah do života odsouzeného. Ze všech argumentů vyplývá, že pokud 
se jedná o rozhodnutí o trestu, které s sebou nese výrazné zhoršení pozice odsouzeného, 
zejména tedy o nařízení výkonu či při přeměně uloženého trestu, je nutné požadovat obdobné 
záruky, standard dokazování a odůvodnění rozhodnutí jako v případě prvotního rozhodnutí 
o vině a trestu21. Ve smyslu tohoto nálezu by soudy měly v případě porušení podmínek 
výkonu jakéhokoliv trestu (podmíněně odloženého trestu odnětí svobody nebo výkonu 
alternativních trestů) posuzovat konkrétní okolnosti, které vedly odsouzeného k jejich 
porušení, individuálně. Pouhé konstatování, že k porušení došlo bez další hlubší úvahy 
o motivaci odsouzeného k danému jednání, je dle závěrů Ústavního soudu v rozporu 
s principem individualizace, který vyjadřuje základní nastavení právního státu, ve smyslu, 

                                                           
17 Viz např. Malhous proti České republice, č. 33071/96, rozsudek velkého senátu ze dne 12. července 2001, 
§ 55. 
18 Srov. Weber proti Švýcarsku, č. 29002/06, rozsudek ze dne 22. května 1990, § 39. 
19 Blíže viz Ebanks proti Spojenému království, č. 36822/06, rozsudek ze dne 26. ledna 2010, § 76 
20 Viz usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 7. 2006, sp. zn. I. ÚS 102/06 ze dne 25. 7. 2006. 
21 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 8. 2017 čj. I. ÚS 1202/17-1. 
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že s osobou je nutné jednat jako s jedinečným subjektem a nikoli jako s generickým 
objektem.22  
Ať již vycházíme z požadavků ESLP nebo Ústavního soudu, lze konstatovat, že nebyla 
shledána povinnost soudu konat veřejné zasedání ve všech případech, kdy je rozhodováno 
zcela nebo zčásti v neprospěch odsouzeného, pokud bude garantováno jeho právo 
„být slyšen“. Navíc ze znění ani smyslu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (dále 
jen „Úmluva“) nevyplývá, že se účastníku řízení brání, aby se dobrovolně bez ohledu 
na formu – výslovně nebo mlčky – vzdal dílčích záruk spravedlivého procesu23; vzdání 
se práva však musí být učiněno jednoznačně a musí být doprovázeno minimálními zárukami 
odpovídajícími důležitosti daného práva24. Dle rozhodovací praxe ESLP dokonce není 
v rozporu s Úmluvou ani situace, kdy dotčená osoba opomene požádat o veřejné zasedání, 
jelikož opomenutí žádat o veřejné projednání může být považováno za jednoznačné vzdání 
se práva tehdy, jestliže vnitrostátní soudy zpravidla z vlastního podnětu nenařizují ústní 
jednání, avšak vnitrostátní právo výslovně upravuje možnost nařídit veřejné jednání na žádost 
účastníka řízení25.  
Navržená úprava pro možnost využít „zjednodušený“ postup v případě rozhodnutí, která 
mohou být částečně nebo úplně v neprospěch odsouzeného, stanoví několik podmínek, 
které musí být splněny kumulativně. Kromě skutečnosti, že informace obsažené ve spisovém 
materiálu jsou pro dané rozhodnutí dostatečným podkladem, a skutečnosti, že s daným 
postupem souhlasí státní zástupce, návrh navíc požaduje, aby s rozhodováním mimo veřejné 
zasedání projevil souhlas i odsouzený (návrh tedy jde ještě nad rámec požadavků stanovených 
Úmluvou). Samozřejmě musí být odsouzenému též dána možnost se ke všem skutečnostem 
vyjádřit alespoň písemně. Pro úplnost je potřebné uvést, že i když odsouzený vysloví 
s nastíněným postupem souhlas, jeho právo podat stížnost proti tomuto rozhodnutí zůstává 
zachováno. 
Lze konstatovat, že takto navržená zákonná úprava reflektuje veškeré výše uvedené 
požadavky na garanci práv odsouzených, potažmo splňuje všechny požadavky kladené 
na spravedlivý proces.  
c) rozhodnutí z důvodu nesplnění zákonné lhůty 
Zákonná úprava v některých případech vyžaduje přílišné (formální) nároky na učinění 
rozhodnutí, u kterých zákon jasně stanoví postup, jakým má být věc vyřízena. Jde zejména 
o rozhodnutí o zamítnutí návrhu pouze z důvodu nesplnění zákonné lhůty. Jako příklad 
lze uvést rozhodování o zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění z důvodu, že ještě 
neuplynula lhůta stanovená pro podmíněné propuštění podle § 88 trestního zákoníku (poslední 
věta § 331 odst. 1 trestního řádu). Zákon v tomto případě vyžaduje, aby soud takovouto 
žádost zamítl ve veřejném zasedání, přičemž zákon jiný způsob rozhodnutí o takové žádosti 
nepřipouští. Formální nároky kladené na způsob činění tohoto rozhodnutí, které je pouze 
administrativní povahy, jsou v  nepoměru k účelu, který je tímto rozhodnutím sledován, 
a jsou také v rozporu se zásadou hospodárnosti trestního řízení. Nadto je nutné uvést, 
                                                           
22 Tamtéž. 
23 Srov. Deweer proti Belgii, č. 6903/75, rozsudek ze dne 27. února 1980, § 49; Kwiatkowska proti Itálii, 
č. 52868/99, rozhodnutí ze dne 30. listopadu 2000; Strzalkowski proti Polsku, č. 31509/02, rozsudek ze dne 
9. června 2009, § 42; Håkansson a Sturesson proti Švédsku, č. 11855/85, rozsudek ze dne 21. února 1990, § 66. 
24 Viz Poitrimol proti Francii, č. 14032/88, rozsudek ze dne 23. listopadu 1993, § 31; Pfeiffer a Plankl proti 
Rakousku, č. 10802/84, rozsudek ze dne 25. února 1992, § 37; Seyithan Demir proti Turecku, č. 25381/02, 
rozsudek ze dne 28. července 2009, § 41. 
25 Viz Zumtobel proti Rakousku, č. 12235/86, rozsudek ze dne 21. září 1993, § 34; Schuler-Zgraggen proti 
Švýcarsku, č. 14518/89, rozsudek ze dne 24. června 1993, § 58; Šikić proti Chorvatsku, č. 9148/08, rozsudek 
ze dne 15. července 2010, § 28–30. 
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že pokud by se jednalo o senátní věc, je potřebné, aby se veřejného zasedání účastnili všichni 
členové senátu, tj. včetně přísedících). 
Z výše uvedených důvodů se navrhuje, aby případy, kdy se rozhoduje o zamítnutí žádosti 
pouze z důvodu nesplnění zákonné lhůty, bylo možné rozhodnout mimo veřejné zasedání, 
ovšem z důvodu zachování ochrany práv odsouzeného a z důvodu přezkoumatelnosti tohoto 
rozhodnutí se navrhuje ponechat možnost podat jak ze strany státního zástupce, tak ze strany 
samotného odsouzeného, stížnost.  
 

C. Zjednodušení procesu nařízení trestu obecně prospěšných prací a změn 
v průběhu výkonu trestu OPP a trestu domácího vězení 

Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon je upraven v § 62 až 65 trestního zákoníku 
a v § 335 a násl. trestního řádu. Tento trest je jedním z nejčastěji ukládaných alternativních 
trestů; z údajů vedených Probační a mediační službou vyplývá, že v období let 2010-2014 
byl trest OPP poměrně často ukládán v nejvyšší možné výměře, tj. 300 hodin, v roce 2014 
to bylo 29 % všech případů uložených OPP. V praxi je tento druh trestu nejčastěji ukládán, 
dopustí-li se pachatel trestného činu krádeže, často pak v případě maření výkonu úředního 
rozhodnutí, zanedbání povinné výživy či ohrožení pod vlivem návykové látky.  
Dle statistických údajů Ministerstva spravedlnosti bylo v roce 2017 pravomocně odsouzeno 
k výkonu trestu OPP celkem 5 982 osob26. Pro srovnání v roce 2017 bylo k nepodmíněnému 
trestu odnětí svobody odsouzeno celkem 8 402 osob a k trestu odnětí svobody, 
který byl podmíněně odložen, celkem 33 379 osob (z toho byl dohled probačního úředníka 
uložen v 3 949 případech). Z uvedených údajů jasně vyplývá, že se počet osob odsouzených 
k výkonu trestu obecně prospěšných prací blíží počtu osob, které jsou ročně „poslány 
do vězení“.  
Následující graf zřetelně ukazuje rozložení ukládaných hlavních alternativních sankcí (včetně 
trestních opatření ukládaných mladistvým) za rok 2017. 

                                                           
26 Tento údaj zohledňuje pouze uložené hlavní sankce nikoliv sankce uložené spolu s hlavní sankcí.  
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Další graf ukazuje, že i navzdory tomu, že počet odsouzených osob ročně má postupně 
klesající tendenci (vyjma roku 2013, což bylo zřejmě způsobeno amnestií v roce 2012), počet 
uložených alternativních trestů si svoji strukturu zachovává (v případě peněžitého trestu 
můžeme spatřovat dokonce nárůst). Trest OPP je tak dlouhodobě ukládán zhruba 10 % všech 
odsouzených osob ročně. 
 

 
Aby tento trest měl i požadovaný účinek, musí jeho výkon započít co nejdříve po nabytí 
právní moci odsuzujícího rozsudku a taktéž musí být zabezpečeny okamžité reakce na měnící 
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se podmínky v průběhu jeho výkonu, ať se již jedná o objektivní faktory (např. poskytovatel 
již nemůže odsouzeného umístit) nebo subjektivní faktory na straně odsouzeného (špatné 
pocity z pracovního kolektivu, změna zaměstnání spojená se změnou délky pracovní doby, 
změna zdravotního stavu atd.). Naplnění tohoto cíle si vyžaduje nejenom hladkou spolupráci 
mezi soudy a probačními úředníky, ale také perfektní koordinaci s odsouzeným 
a poskytovateli obecně prospěšných prací. Jak se ovšem na základě poznatků z praxe 
(což podporují i kriminologické výzkumy) ukazuje, systém tak, jak je nastaven v případě 
výkonu trestu OPP dnes, trpí mnohými nedostatky, jejichž odstranění by výkon tohoto trestu 
usnadnilo a hlavně zefektivnilo.  
V rámci výkonu obecně prospěšných prací jsou dlouhodobě kritizovány zejména tři oblasti – 
složitá procedura nařízení výkonu, nedostatečná pružnost systému, jde-li o reakci na změny 
v průběhu výkonu trestu, s čímž souvisí i třetí oblast a to je pomalá (popř.  žádná) reakce 
soudů na zprávy probačních úředníků.  
Systém nařizování OPP je dnes z pohledu kladených formálních nároků velice složitý. 
Po nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku, kterým byl trest OPP uložen, zašle předseda 
senátu opis tohoto rozhodnutí probačnímu úředníkovi (§ 336 odst. 1 trestního řádu). 
Podle platné právní úpravy probační úředník zjišťuje v této fázi pouze možnosti výkonu OPP 
v obvodu okresního soudu, kde má být trest vykonán, a podá zprávu soudu za účelem nařízení 
výkonu OPP. Nicméně z letitých zkušeností Probační a mediační služby vyplynulo, 
že již v této fázi, tj. před nařízením výkonu trestu OPP, je nutné kontaktovat odsouzeného, 
zjistit jeho potřeby a možnosti a na základě těchto poznatků hledat vhodného poskytovatele. 
Bez těchto znalostí může být následný výkon trestu OPP podstatně ztížený, neboť není-li 
odsouzený před nařízením trestu obeznámen s podmínkami výkonu trestu, zvyšuje 
se pravděpodobnost neplnění harmonogramu práce. Odsouzený pak není motivován práci 
vykonat, vyhýbá se jí a tím porušuje podmínky výkonu trestu. Demotivace se ovšem netýká 
pouze odsouzeného, i samotní poskytovatelé po vyčerpání běžných postupů (vysvětlování 
a napomínání odsouzeného, spolupráce s probačním úředníkem) ztrácí o spolupráci s takovým 
odsouzeným zájem a spolupráci ukončují i pro případy do budoucna27. Odsouzený se tak 
v mnoha případech stává neumístitelným a výkon trestu OPP ztrácí svůj smysl. Byť tedy 
zákonná úprava s tímto postupem výslovně nepočítá, v praxi probační úředník podá soudu 
zprávu, ve které navrhuje konkrétního poskytovatele a druh vykonávané práce, 
až po předjednání s odsouzeným.  
Na základě zprávy probačního úředníka pak soud (resp. vyšší soudní úředník v souladu 
s § 12 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního 
zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) vydá usnesení, 
ve kterém nařídí výkon trestu OPP, přičemž proti tomuto usnesení není přípustná stížnost; 
přičemž v téměř 100 % případů je trest nařízen dle obsahu zprávy probačního úředníka. 
Usnesení o nařízení výkonu OPP obsahuje určení konkrétního poskytovatele, druhu práce 
a místa, kde bude tato práce vykonávaná.  
Dále zákonná úprava předpokládá, že se do 14 dnů (o čemž je poučen) odsouzený dostaví 
na příslušné středisko Probační a mediační služby, kde mají být projednány podmínky výkonu 
OPP a stanoven den nástupu výkonu OPP (§ 336 odst. 3 trestního řádu). Tady je nutné 
zdůraznit jednak tu skutečnost, že zákonná úprava předpokládá projednání podmínek výkonu 
OPP s odsouzeným až po nařízení samotného výkonu OPP soudem, a za druhé to, že lhůta 
jednoho roku pro výkon obecně prospěšných prací, která je stanovena v § 65 odst. 1 trestního 

                                                           
27 Blíže viz Scheinost,M. - Válková,H. a kol.: Sankční politika a její uplatňování. Teoretické a trestněpolitické 
aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí IV. Praha: IKSP, str. 101 - 103. ISBN 978-80-7338-
154-7 
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zákoníku, začíná plynout ode dne, kdy soud výkon trestu nařídil, nikoli až ode dne, 
kdy odsouzený má nastoupit do práce. Kdyby probační úředník neučinil mezikrok spočívající 
v předjednání výkonu OPP s odsouzeným a poskytovatelem OPP, mohla by po nařízení 
výkonu nastat situace, kdy by bylo zjištěno, že odsouzený nemůže vybranou práci z nějakého 
důvodu vykonávat (z důvodu předem probačnímu úředníkovi neznámého – např. nemůže 
sekat trávu z důvodu alergie nebo nemůže pomáhat se stavebními pracemi z důvodu 
poruchy pohybového aparátu, případně také ze subjektivního důvodu – odsouzený má 
s budoucím kolegou vážný konflikt atd.). V této situaci v souladu s § 336 odst. 5 trestního 
řádu nemůže probační úředník sám změnit druh, místo výkonu OPP ani poskytovatele, 
dokonce odsouzený, byť projevuje zájem a motivaci trest vykonat, nemůže prozatímně 
vykonávat činnost v rozporu s nařízením soudu28. Jediným zákonem předvídaným postupem, 
který v daném případě přichází v úvahu, je možnost podat návrh na soud, aby o předmětné 
změně rozhodl. Byť by bylo rozhodování soudu seberychlejší, i tak nepřichází reakce 
dostatečně včas, aby se zabránilo negativní „motivaci“ odsouzeného. Faktor prodlevy 
se přitom podle kriminologických výzkumů a praktických zkušeností probačních úředníků 
ukázal jako jeden z nejvíce demotivujících vůči odsouzeným. Pokud se z důvodu nutnosti 
dodržet formální postupy oddaluje výchovné působení trestu na pachatele, lze pouze 
konstatovat, že je třeba tyto postupy v přípustných mezích modifikovat. 
Jde-li o samotný postup při změně místa a druhu práce (resp. i poskytovatele obecně 
prospěšných prací) v průběhu výkonu trestu OPP, situace je obdobná. Jak bylo zmíněno výše, 
při dojednávání podmínek výkonu trestu OPP s poskytovatelem (a samozřejmě po dohodě 
se samotným odsouzeným) je sestaven harmonogram prací, který zahrnuje jak místo výkonu 
OPP, tak druh vykonávané činnosti a také časový rámec. Následně je pak podepsána dohoda 
mezi poskytovatelem OPP a odsouzeným o výkonu tohoto trestu, která zahrnuje také určení 
nejzazšího data, do kterého může odsouzený práce v rámci trestu vykonat. V případě, 
že odsouzený nemůže harmonogram prací dále plnit z důvodu změny okolností, které mu 
výkon OPP znemožňují, případně není vhodné (možné) po něm výkon spravedlivě požadovat, 
ale i tak odsouzený projevuje zájem svůj trest vykonat, je na místě upravit podmínky výkonu 
trestu OPP tak, aby mohl být trest dále vykonáván. Nicméně změnu opět nemůže učinit sám 
probační úředník, přestože je v nejbližším kontaktu s odsouzeným, kontroluje výkon OPP, 
a tedy může „v první linii“ nejlépe posoudit, zda je změna pouze účelová nebo opodstatněná, 
a případně rychle na vzniklé okolnosti zareagovat. Pro úplnost je potřebné uvést, že okolnosti 
znemožňující řádný (případně další) výkon trestu OPP nemusí být pouze na straně 
odsouzeného, okolnosti můžou být také např. na straně poskytovatele; odsouzenému se pak de 
facto trest znemožňuje vykonat.  
Na základě uvedeného lze konstatovat, že  určitá duplicita, resp. nevhodné řazení jednotlivých 
kroků a časová prodleva mezi změnou podmínek a reakcí na ně v průběhu výkonu trestu OPP 
je v konečném důsledku překážkou řádného výkonu tohoto trestu. Pro urychlení 
a zjednodušení tohoto procesu se jako nejlepší jeví řešení spočívající v přenesení určitých 
pravomocí spojených s nařízením výkonu trestu OPP a změnou místa výkonu OPP ze soudu 
na probačního úředníka.  
Navrhuje se tedy, aby po nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku předseda senátu zaslal 
jeho opis Probační a mediační službě v obvodu okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí. 
Probační úředník po obdržení opisu rozsudku vyzve odsouzeného, aby se dostavil na středisko 
                                                           
28 II. Druh práce a místo jejich výkonu v rámci uloženého trestu obecně prospěšných prací určuje soud 
nařízením výkonu tohoto trestu. Odsouzený nemůže soudem stanovené podmínky výkonu tohoto trestu svévolně 
měnit, a pokud tak učiní a vykoná práce v rozporu s rozhodnutím soudu (např. pro jiný než určený obecní 
úřad), nelze takto vykonané práce pokládat za výkon nařízeného trestu obecně prospěných prací. Rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2003 čj. 4 Tz 16/2003. 
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Probační a mediační služby za účelem sjednání podmínek výkonu trestu. Na základě dohody 
mezi odsouzeným a probačním úředníkem bude stanoven druh a místo výkonu OPP, včetně 
stanovení konkrétního poskytovatele a dne nástupu výkonu tohoto trestu. O této dohodě 
je nutné soud následně vyrozumět, přičemž se soudu bude oznamovat také domluvený den 
nástupu výkonu práce, od kterého začne plynout lhůta pro výkon trestu obecně prospěšných 
prací. Nařízení výkonu trestu ze strany probačního úředníka přichází v úvahu tedy pouze 
na základě dohody s odsouzeným; fakticky tak nelze hovořit o autoritativním rozhodnutí. 
V případě nesouhlasu odsouzeného s podmínkami výkonu trestu OPP nařídí na návrh 
probačního úředníka výkon trestu OPP soud.  
Navržená úprava tak prohlubuje individualizaci podmínek výkonu trestu, jelikož se v první 
řadě dává možnost odsouzenému, aby se s probačním úředníkem na konkrétních podmínkách 
výkonu OPP domluvil. Až v případě, kdy nedojde k této dohodě, uplatní se postup, který 
zákon předvídá dnes – soud autoritativně výkon trestu OPP nařídí usnesením, proti kterému 
není přípustná stížnost. Odsouzený tedy nepřichází o možnost „soudního přezkumu“, ani 
nedochází k odnětí práva na zákonného soudce. 
Jde-li o změnu v průběhu výkonu trestu OPP, předložený návrh pro tyto případy počítá 
s obdobnou konstrukcí jako je tomu u nařízení výkonu trestu. Dojde-li v průběhu výkonu 
trestu ke skutečnosti, která odůvodňuje změnu v podmínkách sjednaných při nařízení výkonu 
tohoto trestu, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o překážku na straně odsouzeného 
nebo o objektivní skutečnost nezávislou na vůli odsouzeného, návrh svěřuje pravomoc 
upravit podmínky výkonu trestu OPP do rukou probačního úředníka. I v tomto případě 
změnu místa nebo druhu práce projedná probační úředník s odsouzeným a až na základě 
jejich dohody dojde k úpravě těchto podmínek. Všechny změny jsou možné pouze v mezích 
pravomocného rozsudku, tzn. nelze měnit druh ani výměru trestu obecně prospěšných prací. 
O jakékoliv změně musí bezodkladně probační úředník informovat příslušný soud. 
Autoritativní zásah ze strany soudu by zde přicházel v úvahu opětovně až v případech, 
kdy by probační úředník z nějakého důvodu odmítl požadovanou změnu provést (např. by 
odmítl na základě sdělení odsouzeného změnit druh vykonávané práce) nebo by se odsouzený 
změně navržené probačním úředníkem odmítl podrobit, přičemž soud bude rozhodovat 
o změně místa a druhu práce vždy na základě podrobné zprávy probačního úředníka.  
Co se týče trestu domácího vězení, na rozdíl od trestu obecně prospěšných prací, kde soud 
po nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku musí nejprve požádat Probační a mediační 
službu o součinnost a až na základě poznatků, které od probačního úředníka obdrží, vydá 
usnesení o nařízení výkonu samotného trestu, u TDV je situace odlišná. Soud ve svém 
odsuzujícím rozsudku stanoví druh trestu – tj. trest domácího vězení a výměru tohoto trestu, 
a jelikož si je soud ve většině případů schopen poznatky potřebné pro rozhodnutí 
o konkrétních podmínkách výkonu TDV (tj. o tom, ve kterém obydlí má být trest vykonán, 
a v jakém časovém rozmezí se má odsouzený na tomto místě zdržovat) obstarat ze spisového 
materiálu, může být hned po právní moci rozsudku soudem vydáno usnesení o nařízení 
výkonu TDV. Tento postup je z pohledu praxe i z pohledu teorie dostatečně rychlý a není 
jej potřeba měnit.  
Jde-li o změnu podmínek v průběhu výkonu TDV, je nutné rozlišit mezi změnami týkajícími 
se místa a časového rozmezí, ve kterém se má odsouzený zdržovat v obydlí, a mezi změnou 
okolností, jež jsou součástí uloženého trestu, tj. změnou přiměřených omezení a přiměřených 
povinností nebo výchovných opatření uložených odsouzenému, která zcela zjevně mění 
rozsah zásahu do práv odsouzeného.  
Pokud jde o první uvedenou skupinu změn, praxe zde identifikovala obdobné problémy jako 
je tomu u změn v průběhu výkonu OPP. Stejně jako u výkonu trestu OPP i v průběhu výkonu 
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TDV mohou nastat okolnosti závislé či nezávislé na vůli odsouzeného – odsouzený se může 
přestěhovat, byla mu vypovězena nájemní smlouva, je vykázán Policii České republiky 
ze společného obydlí, změnil zaměstnání a již nepracuje např. přes den, ale v noci atd. 
Všechny tyto okolnosti vyžadují okamžitou úpravu podmínek výkonu trestu domácího vězení, 
v opačném případě by totižto mohlo dojít k naplnění podmínek pro přeměnu trestu. Nicméně 
tyto podmínky je dle stávající právní úpravy (§ 334e trestního řádu) možné změnit pouze 
na základě rozhodnutí soudu, což opětovně znamená určitou časovou prodlevu způsobenou 
administrací takového rozhodnutí.  
Navržená právní úprava přesouvá pravomoc změnit místo a čas u výkonu TDV (obdobně jako 
u trestu OPP) na probačního úředníka, ovšem za splnění následujících podmínek: 

i) změna je provedena na základě dohody s odsouzeným, 
ii) změna je učiněna na základě důležitého důvodu, 
iii)  délka doby, po kterou je odsouzený povinen pobývat ve svém obydlí, nebude 

změněna. 
Za splnění všech těchto podmínek (kumulativně) může změnu místa či času výkonu TDV 
provést probační úředník; o změně bezodkladně informuje příslušný soud. Nebudou-li 
naplněny všechny předpoklady pro to, aby změnu mohl provést probační úředník (např. 
probační úředních neshledá důležitý důvod, který by změnu opodstatňoval), pravomoc 
autoritativně rozhodnout o změně výkonu TDV se ponechává soudu.  
S ohledem na skutečnost, že tento trest představuje mnohem citelnější zásah do osobní 
svobody odsouzeného než trest OPP a i stávající právní úprava počítá se změnou ve výkonu 
trestu domácího vězení pouze výjimečně (z důležitých důvodů), návrh obsahuje pojistku, 
která umožňuje předsedovi senátu, aby v případě, že by se se změnou, kterou učinil probační 
úředník, neztotožnil, byl oprávněn rozhodnout o neprovedení změny, případně rozhodnout 
o jiném rozsahu této změny. 
S ohledem na povahu druhé skupiny změn, tj. změn přiměřených omezení a přiměřených 
povinností nebo výchovných opatření, lze mít za to, že se jedná o rozhodnutí, které je svou 
povahou součástí rozhodování o trestu i ve smyslu konstantní judikatury Ústavního soudu, 
a proto se pravomoc rozhodnout z důležitých důvodů o změně přiměřených omezení 
a přiměřených povinností nebo výchovných opatření uložených odsouzenému ponechává 
pouze soudu.  
 

D. Pověření Probační a mediační služby  
Probační a mediační služba v rámci trestního řízení vykonává celou řadu činností. Základní 
právní rámec činnosti probačního úředníka pro trestní řízení je obsažen v § 27b trestního řádu. 
V souladu s tímto ustanovením probační úředník vykonává dohled nad obviněným 
(resp. odsouzeným) a v zákonem stanovených případech činí úkony směřující k tomu, 
aby obviněný vedl řádný život. Také může být probační úředník pověřen zjišťováním 
informací o osobě obviněného a jeho sociálních poměrech či vytvářením podmínek 
pro rozhodnutí ve zvláštních druzích řízení (např. rozhodnutí o schválení narovnání). Bližší 
rámec činností probačního úředníka pak stanoví zákon o Probační a mediační službě.  
Probační úředník může tedy činit úkony na základě pověření nebo, jde-li o úkony mediace, 
i bez pověření. Orgány činné v trestním řízení (dále jen „OČTŘ“) by tedy měly pověřovat 
úkonem konkrétního probačního úředníka a v případě, že bude nějaký úkon vykonávat jiný 
probační úředník, striktně formálně vzato, by měl příslušný OČTŘ „zrušit pověření původně 
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pověřeného probačního úředníka a pověřit nového. Smysl tohoto ustanovení ovšem není 
v určení konkrétní osoby, která má daný úkon vykonat, smyslem tohoto ustanovení je zajistit, 
aby kterýkoli probační úředník, tj. úředník Probační a mediační služby, který je náležitě 
vyškolený a poučený o náplni své práce, zajistil úkon potřebný pro trestní řízení. Určení 
konkrétního probačního úředníka by mělo být čistě na vnitřní organizaci jednotlivých 
středisek Probační a mediační služby. Mimo jiné takto definují a chápou činnost probačního 
úředníka již dnes i samotní představitelé justice29.  
Dále se jako nadbytečný jeví být formální akt pověření Probační a mediační služby tam, 
kde zákon její roli, úkony a postavení zcela jasně definuje. Např. podle § 330a odst. 1 
trestního řádu, bylo-li rozhodnuto o podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody 
s dohledem, soud musí pověřit probačního úředníka výkonem dohledu. Vzhledem k tomu, 
že Probační a mediační službě je zaslán opis rozhodnutí, je takové pověření zbytečným 
administrativním úkonem, proto se navrhuje v těchto případech zaslat Probační a mediační 
službě pouze opis rozhodnutí, na základě kterého zahájí svou činnost.  
Co se týká úkonů, které Probační a mediační služba v rámci trestního řízení činí a nejde 
o případ, kdy její oprávnění vyplývá přímo ze zákona, bude takovým úkonem nutné Probační 
a mediační službu pověřit, uzná-li to orgán činný v trestním řízení za potřebné (např. v rámci 
přípravného řízení je nutné náležitě objasnit osobní a majetkové poměry pachatele nebo 
v rámci vykonávacího řízení je potřebná kontrola uložených přiměřených omezení atd.).  
Probační a mediační služba bude v rámci trestního řízení tedy činná na základě zákona nebo 
na základě pověření.  
V současném systému je též problém s nejednotností terminologie, pokud jde o použití pojmu 
„pověření“ a „pokyn“; tyto pojmy jsou ostatně často používány jako synonyma. Z hlediska 
obsahové náplně těchto pojmů je potřeba mezi nimi rozlišovat. Podle navržené úpravy, 
jak je uvedeno výše, bude Probační a mediační služba činná buď ze zákona, nebo na základě 
pověření, nikoli pokynu. Zákonný rámec a pověření v obecné rovině určují náplň činnosti 
Probační a mediační služby, její postavení a působnost, pokyn má pouze zpřesňovat 
či případně doplnit obecné pověření či zákonné zmocnění. Bude-li orgán činný v trestním 
řízení požadovat provedení konkrétního úkonu, který není obvyklým v rámci určité činnosti 
Probační a mediační služby, dá k takovému úkonu samostatný pokyn. Jednotlivé úkony 
pak za Probační a mediační službu činí v mezích zákona, pověření a konkrétního pokynu 
probační úředníci, jakožto vykonavatelé probace či mediace v terénu.  
 

E. Periodické zprávy probačního úředníka o průběhu výkonu trestu 
Oblast výkonu dohledu je vedle kontroly výkonu trestu OPP nejčastější agendou probačního 
úředníka. Základní právní rámec výkonu dohledu je obsažen v § 49 až 51 trestního zákoníku, 
přičemž je na ně odkazováno u celé řady trestněprávních opatření. 
Samotný výkon dohledu spočívá v povinnosti odsouzeného vykonávat soudem uložené 
přiměřené povinnosti a omezení (případně výchovná opatření), plnit probační plán 
a spolupracovat s probačním úředníkem. Hlavní pracovní náplní probačního úředníka 

                                                           
29 Probační úředníci plní v rámci regionálních středisek působících v sídle okresních soudů (nebo naroveň jim 
postavených obvodních nebo městských soudů) úkoly svěřené zákonem Probační a mediační službě, tzn. že 
v rozsahu stanoveném trestním řádem, trestním zákoníkem, zákonem o soudnictví ve věcech mládeže, zákonem 
o obětech trestných činů, zákonem o Probační a mediační službě, popř. jiným právním předpisem, provádějí 
v rámci vedeného trestního řízení úkony probace a mediace (JUDr. Tomáš Durdík - soudce Městského soudu 
v Praze). 
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při výkonu dohledu je sledovat a kontrolovat chování pachatele a dodržování mu uložených 
omezení, povinností či opatření, poskytnout pachateli konzultaci, odborné vedení a pomoc 
s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život. 
 

 
 
Jak je patrné z grafu, ročně je dohled v jeho různých formách uložen průměrně 7 500 osobám. 
Přitom nejčastěji je dohled u dospělých pachatelů ukládán souběžně s podmíněným 
odsouzením k trestu odnětí svobody (§ 96 trestního zákoníku) nebo s podmíněným 
upuštěním od potrestání (§ 48 trestního zákoníku. Dohled lze dále uložit, jako výchovné 
opatření, jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých nebo o mladistvého, anebo 
jako opatření dítěti mladšímu 15 let. Odlišností dohledu u mladistvých je jednak skutečnost, 
že jej lze ukládat v kombinaci s  trestními opatřeními všude tam, kde to povaha dohledu 
a konkrétního trestního opatření dovolují. Další odlišností institutu dohledu u mladistvých 
je možnost uložit dohled státním zástupcem již v rámci přípravného řízení (dle § 15 odst. 3 
ZSVM). 
Velký podíl na celkovém počtu vykonávaných dohledů má i uložení dohledu v rámci 
podmíněného propuštění. V roce 2016 byl dohled v rámci podmíněného propuštění z výkonu 
trestu odnětí svobody uložen 47 % ze všech propuštěných osob, což představovalo celkem 1 
136 osob30. Kromě toho je institut dohledu v menší míře využíván též jako náhrada vazby 
(nahrazení vazby dohledem podle § 73 trestního řádu) či ochranného léčení, nelze-li jeho 
účelu dosáhnout (nahrazení ochranného léčení dohledem podle § 99 odst. 6 trestního 
zákoníku). Počet těchto případů se dlouhodobě ročně pohybuje kolem 500.  
Dohled může být ve výjimečných případech uložen též jako doplněk trestu OPP, 
podmíněného propuštění nebo podmíněného upuštění od výkonu trestu zákazu pobytu, 
zákazu činnosti či zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a to 
v případech, kdy se soud rozhodne vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného 
ponechat podmíněné propuštění nebo podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu 
činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

                                                           
30 Statistická ročenka Vězeňské služby české republiky 2016, str. 101 [https://www.vscr.cz/wp-
content/uploads/2017/06/Statistick%C3%A1-ro%C4%8Denka-2016.pdf]. 
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0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

Vývoj počtu uložených dohledů za roky 2012 až 2016 
ve srovnání s rokem 2007

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)

https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/06/Statistick%C3%A1-ro%C4%8Denka-2016.pdf
https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/06/Statistick%C3%A1-ro%C4%8Denka-2016.pdf


19 
 

v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k rozhodnutí o tom, že se zbytek trestu vykoná. 
Strukturu jednotlivých ukládaných forem dohledu zobrazuje následující graf31. 
 

 

Při tomto počtu dohledů vykonávaných probačními úředníky, a to jde pouze o jednu oblast 
činnosti PMS, je dle platné právní úpravy probační úředník povinen nejméně jedenkrát 
za půl roku zpracovat komplexní zprávu o průběhu výkonu dohledu (§ 51 odst. 3 trestního 
zákoníku, § 80 odst. 5 ZSVM a obdobně i u dětí mladších 15 let), což ročně představuje 
kolem 15 000 zpráv; v tomto počtu nejsou zahrnuty zprávy o závažném nebo opakovaném 
porušení podmínek, které je probační úředník povinen podávat bezodkladně, tedy bez ohledu 
na interval periodických práv. Přitom valná většina těchto zpráv je pouze formálním 
konstatováním, že odsouzený vede řádný život a plní všechny ostatní soudem uložené 
podmínky. Z výzkumů IKSP a praktických zkušeností Probační a mediační služby přitom 
vyplývá, že soudy často na zprávy PMS reagují opožděně nebo dokonce nereagují 
vůbec, i když se jedná o zprávu týkající se porušení podmínek výkonu trestu32 (nehledě 

                                                           
31 Srov. Diblíková, S. a kol.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2016. Praha: IKSP,            
ISBN 978-80-7338-170-7. 
32 „Přímo soudům byla zdaleka nejčastěji vytýkána laxní reakce na podněty PMS, na zprávy o porušení 
podmínek dohledu, přiměřených povinností nebo omezení a na návrhy na přeměnu trestů. .. Upozorňovali, že 
tento stav vede jak ke snižování respektu či autority probačního pracovníka v očích klientů (mají pocit 
„nepostižitelnosti“), tak k demotivování pracovníků samotných.“  
„Soudy nereagují na návrhy PMS na přeměnu dohledů, klienti často odchodí dohled i za situace, kdy neprobíhá 
řádně a ve výsledku je soud osvědčí – není výchovné a klienti nemají motivaci dohled plnit. Klienti nemají obavu 
z následné sankce, tím pádem nemůže ani docházet k prevenci další trestné činnosti.“ 
Tomášek, J. - Diblíková, S. - Scheinost, M.: Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy. Praha: IKSP 
str. 126 a 127, ISBN 978-80-7338-163-9.  
Viz také Scheinost,M. - Válková,H. a kol.: Sankční politika a její uplatňování. Teoretické a trestněpolitické 
aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí IV. Praha: IKSP, str. 107 - 108. ISBN 978-80-7338-
154-7. 

2007 2012 2013 2014 2015 2016
výchovné opatření dohled 914 390 374 352 281 206
nahrazení ochr. léčení dohledem 0 5 6 8 13 28
nahrazení vazby dohledem 330 494 566 630 602 558
podmíněné upuštění s dohledem 21 49 39 38 29 28
podm. propuštění s dohledem 1137 1359 1187 1011 973 1157
podm. odsouzení s dohledem 3079 4885 4417 5483 5997 6144
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na skutečnost, že na pozitivní zprávy soud vůbec nereaguje). Je proto třeba zvážit účelnost 
podávání těchto periodických zpráv.  
Jak již bylo uvedeno, podle zákonné úpravy má probační úředník vykonávající dohled 
či kontrolu přiměřených omezení, povinností nebo výchovných opatření povinnost v případě 
jejich řádného neplnění (závažným způsobem nebo opakovaně) neprodleně informovat 
předsedu senátu soudu, který dohled uložil (§ 50 odst. 2 trestního zákoníku). Tuto povinnost 
má probační úředník i ve vztahu k výkonu kontroly uložených omezení, povinností 
či opatření, které byly uloženy např. v rámci jiného trestu (OPP, TDV atd.), pokud byl 
touto kontrolou pověřen. Lze tedy konstatovat, že v případě negativního jednání pachatele 
probační úředník musí vypracovat zprávu, resp. návrh, ve kterém uvede všechny relevantní 
skutečnosti týkající se výkonu dohledu (jak pozitivní, tak negativní), aby měl soud 
dostatek poznatků pro další postup, tj. rozhodnutí o ponechání trestu (upuštění od výkonu) 
v platnosti nebo o přeměně, resp. nařízení výkonu trestu nebo jeho zbytku; o negativních 
skutečnostech, které by mohly odůvodnit jedno z výše uvedených rozhodnutí, se tedy soud 
dozví vždy.  
Pokud jde o pozitivní zprávy o průběhu dohledu, ty ve většině případů slouží 
pouze k potvrzení, zda probační úředník s odsouzeným skutečně pracuje. Ovšem probační 
úředník má při výkonu dohledu zákonnou povinnost pracovat s odsouzeným podle probačního 
plánu a navíc má také povinnost pravidelně probační plán aktualizovat s přihlédnutím 
k výsledkům dohledu a k osobním, rodinným a jiným poměrům pachatele (§ 51 odst. 1 
trestního zákoníku), čímž je zabezpečena individualizace výkonu dohledu.  
Vzhledem k tomu, že pozitivní zprávy představují administrativní zátěž jak pro probační 
úředníky, tak pro soudy, v podstatě bez další přidané hodnoty, jeví se jako nevhodnější 
zrušit povinnost tyto průběžné zprávy každých 6 měsíců vypracovávat. Vzhledem 
k rozmanitosti případů a samotných pachatelů se nicméně jeví být vhodné ponechat soudu 
možnost (v případě mladistvých i státnímu zástupci), aby, bude-li to potřebné, mohl 
na základě vlastního uvážení požádat Probační a mediační službu o vypracování zprávy 
o průběhu výkonu dohledu, kontroly či o plnění uložených výchovných opatření mladistvým 
a o jeho osobních, rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci mladistvého, 
přičemž určení periodicity těchto zpráv se ponechává zcela na úvaze soudu (příp. státního 
zástupce).  
Pro úplnost je potřebné zdůraznit, že zrušení periodických zpráv o průběhu dohledu 
či kontroly přiměřených omezení, povinností nebo výchovných opatření nezbavuje 
probačního úředníka vykonávajícího dohled či kontrolu povinnosti vypracovat probační plán, 
aktualizovat jej dle potřeb odsouzeného a upozornit soud, resp. podat soudu (případně 
státnímu zástupci) v případě porušení podmínek okamžitě příslušný návrh (tj. návrh 
na přeměnu, případně i s doporučením uložit další omezení nebo dohled, bude-li trest 
ponechán v platnosti). Zrušení periodických zpráv také neznamená přesun povinnosti 
vykonávat dohled či kontrolu na soudy; u dohledu vždy a v případě kontroly přiměřených 
omezení, povinností nebo výchovných opatření v případě, kdy bude Probační a mediační 
služba touto kontrolou pověřena, odpovídá za řádný výkon dohledu či kontroly PMS 
prostřednictvím svých pracovníků. Povinnost soudu zjišťovat, zda vede odsouzený řádný 
život a plní všechna mu uložena omezení, povinnosti či opatření zůstává zachována 
v případech, kdy v dané věci nebude tato povinnost přenesena na Probační a mediační službu, 
ostatně tak je tomu již podle stávající právní úpravy (konkrétní případy, kdy může 
být Probační a mediační služba pověřena kontrolou nebo kdy zajišťuje dohled či výkon 
uloženého trestu, stanoví zákon).  
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II. Změna postavení Probační a mediační služby v rámci řízení 
A. Sjednocení postavení probačního úředníka v rámci vykonávacího řízení 

Postavení probačního úředníka je rámcově upraveno v § 27b trestního řádu a v zákoně 
o Probační a mediační službě. Jednotlivá oprávnění probačního úředníka jsou blíže 
specifikována v rámci právní úpravy institutu, ve kterém probační úředník vykonává určitou 
činnost. Jde-li o vykonávací řízení, nejčastější role probačního úředníka spočívá ve výkonu 
dohledu, kontrole přiměřených omezení, přiměřených povinností či výchovných opatření, 
a zabezpečení výkonu některých trestů – TDV, OPP, trestu zákazu vstupu na sportovní, 
kulturní a jiné společenské akce. Postavení probačního úředníka je však v rámci výše 
uvedených činností nejednotné.  

a) výkon dohledu 
Jak již bylo uvedeno výše, účelem dohledu je po určitou dobu sledovat a kontrolovat chování 
pachatele, odborně ho vést a pomoct mu ke změně chování; těmito činnosti má výkon dohledu 
vést ke snížení rizika opakování trestné činnosti a tím k ochraně společnosti před další 
kriminalitou. Dohled je nejintenzivnějším opatřením, které je možné pachateli v rámci trestu 
nespojeného s odnětím svobody uložit; zahrnuje v sobě pravidelný osobní kontakt pachatele 
s probačním úředníkem, povinnost pachatele informovat probačního úředníka o svém životě 
(zaměstnání, zdrojích obživy atd.) a plnit probační plán, nadto má probační úředník ze zákona 
právo v průběhu výkonu dohledu navštívit pachatele kdykoli  doma, přičemž pachatel mu 
to musí umožnit (v tomto směru se prolamuje i právo na nedotknutelnost obydlí). Komplex 
činností probačního úředníka zahrnuje i pomoc odsouzenému při řešení problémů jako 
je např. hledání a udržení si práce, řešení zadluženosti, zprostředkování možnosti léčby 
závislosti, poskytnutí informací o způsobu, jak může uhradit škodu způsobenou trestným 
činem, zprostředkování kontaktu s obětí za účelem omluvy atd.; komplex činností je velice 
rozsáhlý a závisí na individuální potřebě pachatele.  
Dohled může soud uložit, jde-li o řízení proti dospělému, v následujících případech: 

a) nahrazení vazby dohledem probačního úředníka – rozhodnutí o propuštění obviněného 
z vazby za současného vyslovení dohledu [§ 73 odst. 1 písm. c) trestního řádu], 

b) upustí-li soud podmíněně od potrestání za současného uložení dohledu a zkušební 
doby – rozhodnutí o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem (§ 48 trestního 
zákoníku), 

c) uloží-li soud tzv. podmínku za současného uložení dohledu – rozhodnutí 
o podmíněném odkladu výkonu trestu odnětí svobody s dohledem (§ 84 trestního 
zákoníku), 

d) propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody před výkonem celého trestu – 
rozhodnutí o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody za současného 
vyslovení dohledu (§ 89 odst. 1 trestního zákoníku), 

e) nelze-li dosáhnout účelu ochranného léčení a je nebezpečí, že odsouzený spáchá další 
trestný čin – rozhodnutí o propuštění z ochranného léčení za současného uložení 
dohledu (§ 99 odst. 6 trestního zákoníku). 

Dále je možné dohled probačního úředníka uložit jako výjimečný prostředek namísto 
rozhodnutí o přeměně alternativního trestu v trest odnětí svobody nebo v případě rozhodování 
o nařízení trestu nebo jeho zbytku, bylo-li od výkonu tohoto trestu upuštěno. Takovýto postup 
je možný v případě: 

a) trestu obecně prospěšných prací, 
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b) podmíněného odsouzení, 
c) podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo 

zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a 
d) podmíněného propuštění. 

Dojde-li k porušení podmínek výkonu dohledu, probační úředník v závislosti na intenzitě 
a povaze porušení buď pachatele napomene, upozorní ho na zjištěné nedostatky a poučí ho 
o tom, jaký bude postup v případě opakovaného nebo závažného porušení, anebo, dopustí-li 
se pachatel závažného nebo opakovaného porušení, probační úředník neprodleně po tomto 
zjištění informuje soudce (příp. státního zástupce). Podle současné právní úpravy tedy 
probační úředník při výkonu dohledu nedisponuje návrhovým oprávněním, nýbrž 
toliko informačním oprávněním, a je zcela na soudu (státním zástupci), jak na zprávu 
probačního úředníka zareaguje, resp. zda vůbec bude reagovat. V praxi se vyskytují 
výjimečně i případy, kdy je trest vykonán, i když probační úředník upozornil (v některých 
případech i opakovaně) na porušení podmínek v průběhu zkušební doby. Touto praxí se pak 
snižuje působení trestu na pachatele, snižuje se respekt pachatelů k probačním úředníkům 
i k celé trestní justici.  

b) výkon kontroly přiměřených omezení, přiměřených povinností či výchovných 
opatření 

Kromě dohledu může být probační úředník v souladu s platnou právní úpravou pověřen 
samostatně kontrolou uložených přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných 
opatření (v této častí dále souhrnně jen „opatření“). Zákon připouští, aby byl probační úředník 
pověřen kontrolou těchto opatření ve všech případech, kdy o jejich uložení bylo rozhodnuto 
v rámci: 

a) trestu domácího vězení (§ 60 odst. 5 trestního zákoníku), 
b) trestu obecně prospěšných prací (§ 63 odst. 4 trestního zákoníku), 
c) trestu zákazu pobytu (§ 75 odst. 3 trestního zákoníku), 
d) podmíněného odsouzení (§ 82 odst. 2 trestního zákoníku), 
e) podmíněného propuštění (§ 89 odst. 2 trestního zákoníku), 
f) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání (§ 179g odst. 6 trestního řádu), 
g) podmíněného zastavení trestního stíhání (§ 307 odst. 6 trestního řádu). 

Také je možné kontrolou pověřit probačního úředníka, pokud bylo opatření uloženo jako 
výjimečný prostředek namísto rozhodnutí o přeměně alternativního trestu v trest odnětí 
svobody, nebo v případě rozhodování o nařízení trestu nebo jeho zbytu, bylo-li od výkonu 
tohoto trestu upuštěno nebo byl-li pachatel podmíněně propuštěn.  
Pokud odhlédneme od skutečnosti, že při výkonu kontroly má probační úředník mnohem 
slabší postavení vůči pachateli, než je tomu v případě výkonu dohledu, je postavení 
probačního úředníka vykonávajícího kontrolu těchto opatření v rámci právní úpravy 
nejednotné. Kontroluje-li dodržování opatření v rámci výkonu TDV nebo trestu OPP, 
má probační úředník samostatné návrhové oprávnění, zavdá-li odsouzený příčinu k přeměně 
trestu (§ 334g a § 340b trestního řádu). Z citovaných ustanovení vyplývá, že maří-li 
odsouzený výkon trestu, tj. včetně neplnění uložených opatření, probační úředník 
vykonávající kontrolu je povinen podat soudu návrh na přeměnu; dokonce u TDV je probační 
úředník jediným oprávněným subjektem, který návrh na přeměnu může podat (ostatní 
subjekty včetně státního zástupce můžou pouze iniciovat řízení o přeměně z úřední povinnosti 
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soudu). Jelikož návrh podaný probačním úředníkem nemá stejnou povahu jako pouhá 
informace soudu o porušení podmínek, soud má ze zákona povinnost o návrhu rozhodnout 
(samozřejmě je pak na soudu, zda návrhu vyhoví nebo ponechá trest v platnosti). Navíc 
probačnímu úředníkovi, který podá návrh na přeměnu TDV nebo OPP, přísluší také právo 
podat proti tomuto rozhodnutí stížnost.  V případě kontroly opatření v zbylých případech však 
zákon probačnímu úředníkovi přiznává pouze právo informovat soud, tj. obdobně jako 
u výkonu dohledu.  
Je zřejmé, že postavení probačního úředníka ve vztahu k pachateli bude jiné v případě, 
kdy pachatel ví, že probační úředník může iniciovat řízení o přeměně jeho trestu 
v nepodmíněný trest odnětí svobody, a jiné v případě, kdy pachatel ví, že probační úředník 
může soud pouze upozornit na to, že porušuje stanovené podmínky, přičemž soud na takovou 
informaci nemusí reagovat.  

c) kontrola, resp. zajištění řádného výkonu trestu 
Třetí oblastí, kde jsou probační úředníci ve vykonávacím řízení zapojeni do výkonu trestu, 
je zajištění řádného výkonu TDV, OPP a trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 
společenské akce. Probační úředník má v těchto případech specifické postavení – pokud 
nebyla zároveň pachateli uložena opatření, jejichž kontrolou byl probační úředník pověřen, 
probační úředník pouze kontroluje, zda odsouzený plní všechny podmínky výkonu daného 
trestu. Např. v případě TDV provádí namátkové kontroly, zda se odsouzený zdržuje v obydlí, 
v případě OPP, zda se dostavuje k výkonu práce včas, vykonává práci řádně atd. Působení 
probačního úředníka při výkonu těchto trestů je významné, ale nemělo by svou intenzitou 
nahrazovat výkon dohledu.  
Jde-li o postup při porušení podmínek výkonu uvedených trestů, probační úředník má 
v případě TDV povinnost nedodržení podmínek bezodkladné sdělit soudu (§ 334c trestního 
řádu) a také má zachováno návrhové oprávnění, pokud nastanou důvody pro přeměnu TDV 
(§ 334g trestního řádu); obdobná právní úprava je i u OPP. Ovšem v případě trestu zákazu 
vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce zákonná úprava počítá s přiměřeným 
použitím ustanovení o podmíněném propuštění, která již návrhové oprávnění probačnímu 
úředníkovi nepřiznávají.  
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že při kontrole výkonu trestu, včetně výkonu 
dohledu, kontroly opatření a zabezpečení výkonu TDV, OPP a zákazu vstupu na sportovní, 
kulturní a jiné společenské akce ze strany Probační a mediační služby je vzhledem 
k zachování smyslu alternativního trestu a respektu pachatelů vůči Probační a mediační službě 
důležité, aby postavení probačních úředníků bylo v rámci vykonávacího řízení sjednoceno 
a aby PMS nejenom byla schopna průběh výkonu pravidelně a účinně kontrolovat, 
ale i adekvátně a hlavně rychle reagovat na zjištěná porušení v úzké koordinaci s dozorujícím 
státním zástupce a soudcem33.  
Navrhuje se proto přiznat návrhová oprávnění Probační a mediační službě ve všech případech, 
ve kterých je v rámci vykonávacího řízení činná. Tímto způsobem bude tedy posílena pozice 
probačního úředníka vůči odsouzenému, neboť ten bude vědět, že dopustí-li se porušení 
podmínek (samozřejmě v určité zákonem předvídané míře), bude následovat rychlá reakce 
soudu, zabrání se tak i vzniku despektu odsouzených vůči probačním úředníkům, zvýší 
se výchovné působení trestu a zabrání se tomu, aby odsouzení „prošli“ systémem bez 
jakéhokoli přiměřeného postihu, aniž by splnili uložené povinnosti.  
 
                                                           
33 Blíže viz Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025. 
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B. Omezení okruhu opatření, jejichž kontrolou může být PMS pověřena 
Dalším problematickým okruhem je výkon kontroly přiměřených omezení, přiměřených 
povinností a výchovných opatření (pro tuto část souhrnně „opatření“). Dnes může být 
Probační a mediační služba pověřena kontrolou v podstatě jakéhokoliv opatření, bez ohledu 
na skutečnost, zda je ingerence Probační a mediační služby při kontrole konkrétního opatření 
nutná, resp. přínosná, a zda vůbec Probační a mediační služba disponuje dostatečnými 
nástroji, aby efektivní kontrolu opatření byla schopna zabezpečit.  
Při výkonu dohledu probační úředník kontroluje chování pachatele a snaží se jej vést 
k  řádnému životu, tzn. že se jedná o komplexní práci s pachatelem, která zahrnuje 
jak kontrolu uložených opatření, tak kontrolu a sledování chování obecně. Probační úředník 
má právo zjišťovat informace o zaměstnání pachatele, zdrojích obživy a jiných skutečnostech, 
které jsou pro řádný výkon dohledu nezbytné. Na rozdíl od dohledu, v případě prosté kontroly 
uloženého opatření nedisponuje probační úředník souhrnem informací ve stejném rozsahu, 
jako když vykonává dohled; pro výkon kontroly není takový rozsah informací ani potřebný. 
Kontrola jednoho aspektu vedení řádného života si vždy ani nevyžaduje spolupůsobení 
Probační a mediační služby. U většiny opatření uvedených v § 48 odst. 4 trestního zákoníku 
či v § 18 odst. 1 a § 19 odst. 1 ZSVM je soud schopen zajistit kontrolu sám, např. dotazem 
na Rejstřík trestů či na úřady práce. Probační a mediační služba je nicméně často pověřována 
kontrolou i těch opatření, kde je její přínos pouze v roli „pošťáka“, což je z pohledu náplně 
práce a cílů probace a mediace nevhodné. Po rozsáhlých odborných diskuzích o rozsahu 
kontroly, kterou může být Probační a mediační služba pověřena, bylo dosaženo shody 
na potřebě omezit zákonem kontrolu vykonávanou Probační a mediační službou pouze 
na taková opatření, kde PMS může poskytnout přidanou hodnotu oproti soudu.  
Např. v případě kontroly povinnosti podrobit se programu sociálního výcviku či 
psychologického poradenství má Probační a mediační služba přehled o programech, 
které jsou poskytovány v rámci jejího obvodu, disponuje kontakty na organizace, které 
je poskytují, případně v rámci probačních programů mnohé specializované programy také 
sama zajišťuje. Může tedy společně s pachatelem vybrat ten nejvhodnější program 
a zprostředkovat mu kontakt na poskytovatele programu, v důsledku čehož je pak následná 
kontrola plnění tohoto opatření prakticky bezproblémová.  
Dalším takovým opatřením je zákaz požívání alkoholických nápojů a návykových látek, 
kdy má Probační a mediační služba větší možnosti kontroly tohoto opatření než soud (takovou 
kontrolu vykonává i v rámci dohledu). Při kontrole uvedeného opatření je nezbytné vykonávat 
tzv. namátkové kontroly na přítomnost návykových a jiných omamných a psychotropních 
látek, ovšem soudy nedisponují personálem, který by tyto kontroly byl reálně schopen 
zabezpečit.  
Pokud jde o opatření ve vztahu k mladistvým, v některých případech ingerenci probačního 
úředníka zákon přímo předvídá – § 19 odst. 1 písm. g) a h) ZSVM, dle kterého nesmí 
mladistvý měnit bez předchozího ohlášení probačnímu úředníkovi místo svého pobytu nebo 
měnit bezdůvodně svoje zaměstnání. Dalšími opatřeními, kde je kontrola ze strany probačního 
úředníka vhodná, je kromě opatření obdobných jako u dospělých (zdržení se užívání 
návykových látek a podrobení se vhodnému programu) opatření spočívající ve vykonání 
společensky prospěšné činnosti. Spolupůsobení Probační a mediační služby v tomto 
případě vyplývá z povahy opatření, jelikož je svou povahou velice blízké OPP. A obdobně 
jako u OPP je Probační a mediační služba nejpovolanější k zajištění nejvhodnější činnosti 
(jak pro mladistvého, tak pro subjekt, u kterého bude vykonána) a samozřejmě pak 
i k následné kontrole. 
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Další aspekt, na který musí být brán v případě kontroly opatření zřetel, je skutečnost, 
že Probační a mediační služba často nedisponuje příslušnými oprávněními, aby kontrolu 
vůbec byla schopna zabezpečit.  V rámci výkonu dohledu musí probační úředník, který 
dohled vykonává, sledovat a kontrolovat chování a jednání pachatele, k tomu má ovšem 
příslušné nástroje v podobě povinností pachatele (§ 50 trestního zákoníku); pachatel 
má zákonnou povinnost nejenom s probačním úředníkem spolupracovat a informovat jej 
o svém životě, ale také se k němu musí dostavovat a umožnit mu vstup do svého obydlí. 
Rozsah těchto povinností a intenzita zásahu do práv odsouzeného je zde odůvodněna 
samotnou povahou tohoto institutu. Probační úředník má pak v rukou sadu oprávnění, které 
mu umožňují řádný a efektivní výkon jak dohledu, tak případně kontroly uložených opatření, 
pokud byly uloženy současně s dohledem. 
Na rozdíl od dohledu je institut kontroly poněkud mírnějším a také tak musí být chápan. 
Nicméně platná právní úprava s výkonem kontroly opatření uložených pachateli nespojuje 
žádné povinnosti pachatele něco konat nebo strpět tak, aby kontrola mohla být řádně 
vykonána. Jediným omezením práv je pro pachatele samotné uložené opatření, postavení 
probačního úředníka je tak ve vztahu k pachateli velice slabé a kontrola probíhá v podstatě 
na základě svolení pachatele. Bez pravomocí, resp. stanovení povinností pachatele ve vztahu 
k probačnímu úředníkovi při výkonu kontroly, je výkon kontroly ztížený, případně prakticky 
nemožný, přitom ale nemusí dojít k porušení uložených opatření ze strany pachatele. Probační 
úředníci tak často v praxi musejí spoléhat pouze na své přesvědčovací schopnosti a schopnost 
odsouzenému domluvit.  
S přihlédnutím k povaze institutu kontroly opatření je tedy potřebné stanovit pachateli 
obdobné povinnosti jako v případě dohledu, vyjma povinnosti informovat probačního 
úředníka a umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí. Jelikož výkon kontroly nemá 
nahrazovat výkon dohledu a nezahrnuje obecně kontrolu vedení řádného života, nýbrž 
jednoho jeho aspektu (případě více, bylo-li uloženo více druhů opatření), je povinnost 
informovat probačního úředníka o změnách týkajících se změny zaměstnání, pobytu, zdrojů 
obživy atd., nadbytečná. Jde-li o nedotknutelnost obydlí, tj. jedno ze základních lidských 
práv, zásah do tohoto práva, resp. jeho prolomení, má být úměrné sledovanému cíli, přičemž 
v případě kontroly postačují mírnější zásahy do práv pachatele v podobě povinnosti 
spolupracovat a dostavovat se k probačnímu úředníkovi.  
 

C. Rozšíření působení Probační a mediační služby v přípravném řízení, odklony 
Jak již bylo uvedeno výše, činnost Probační a mediační služby se prolíná napříč téměř celým 
trestním řízením, byť hlavní těžiště její činnosti spadá do vykonávacího řízení. Základní 
právní rámec činnosti PMS v přípravném řízení poskytuje § 2 a 4 zákona o Probační 
a mediační službě. V rámci přípravného řízení PMS provádí zejména úkony mediace 
spočívající v mimosoudním zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným 
a poškozeným; PMS provádí činnost směřující k urovnání konfliktního stavu v souvislosti 
s trestním řízením. Dále vytváří předpoklady k tomu, aby věc mohla být ve vhodných 
případech projednána v některém ze zvláštních druhů trestního řízení, nebo mohl být uložen 
a vykonán trest nespojený s odnětím svobody, anebo vazba byla nahrazena jiným opatřením.  
Probační a mediační služba je v rámci přípravného řízení často pověřována obstaráním 
podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému i sociálnímu zázemí. Zprávy, které PMS 
vypracovává na základě požadavků OČTŘ, jsou pro další postup v trestním řízení často 
zásadní, spektrum informací, které zpráva probačního úředníka může obsahovat, je rozmanité 
(mohou se týkat např. poměrů pachatele, jeho postoje k výkonu určitého trestu atd.). Ovšem 
striktně na základě gramatického výkladu zákona o Probační a mediační službě by měla být 
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PMS v rámci provádění úkonu probace zapojována až po zahájení trestního stíhání, 
což limituje možnosti využít poznatků PMS pro účely trestního řízení. Na druhé straně, jak již 
bylo uvedeno výše, § 4 zákona o Probační a mediační službě za jeden z cílů činnosti PMS 
označuje vytváření předpokladů k tomu, aby věc mohla být ve vhodných případech 
projednána v některém ze zvláštních druhů trestního řízení. Ze smyslu zákona lze tedy 
dovodit, že je možné Probační a mediační službu pověřit činnosti i v rámci zkráceného 
přípravného řízení, tj. ve vztahu k podezřelému. Využití prvků probace ve vztahu 
k podezřelému přitom není žádné nóvum, již dnes přední odborníci na trestní právo připouští 
jejich využití i v rámci zkráceného přípravného řízení34. 
Protože však zákon výslovně možnost zapojení PMS ve fázi před zahájením trestního stíhání 
neupravuje, není tato úprava v praxi bezproblémově aplikována. Přitom jsou zprávy 
probačních úředníků často nenahraditelným zdrojem informací pro OČTŘ a stále častěji 
se objevují případy, kdy by bylo vhodné PMS zapojit do činnosti již v rané fázi trestního 
řízení. Jedná se právě o případy řešené v rámci zkráceného přípravného řízení, kde se klade 
důraz na rychlost řízení, případně zahájení včasné mediace nebo včasné přípravy podkladů 
důležitých pro následné rozhodnutí soudu.  
Dle aktuální právní úpravy je např. v případě podmíněného odložení podání návrhu 
na potrestání (§ 179g a násl. trestního řádu) připuštěno, aby v rámci zkušební doby byla 
podezřelému uložena přiměřené omezení a přiměřené povinnosti (§ 179g odst. 6 trestního 
řádu), jejichž kontrolou dle výkladu odborné literatury může být pověřena Probační 
a mediační služba, ovšem předchozí zapojení PMS, např. pokud jde o zprávu týkající 
se vhodnosti uložení omezení či povinnosti, výslovnou oporu v zákoně nemá. Také absentuje 
výslovné zmocnění Probační a mediační služby vypracovat zprávu o osobě, proti které 
se řízení vede, dříve, než má status obviněného, což je často na úkor rychlosti řízení. U tohoto 
institutu je potřebné zdůraznit nezastupitelnou roli PMS i vzhledem k podmínkám, které 
zákon stanoví pro možnost jeho využití, tj. podmínce náhrady škody nebo újmy či vydání 
bezdůvodného obohacení a souhlasu podezřelého [§ 179g odst. 1 písm. b) až d) trestního 
řádu].  
Dalším příkladem, kdy se včasné zapojení Probační a mediační služby ukazuje v praxi jako 
vhodné i ve vztahu k podezřelému, je předjednání možnosti uložit trestním příkazem trest 
OPP. Názory na možnost pověřit Probační a mediační službu  vypracováním takové zprávy 
ve fázi prověřování jsou v praxi nejednotné. Někteří státní zástupci přistupují k vyžádání 
zprávy probačního úředníka důležité pro rozhodnutí soudu již v rámci zkráceného 
přípravného řízení, čímž poskytují větší časový rámec jak probačnímu úředníkovi 
pro vypracování samotné zprávy, tak urychlují řízení před soudem, neboť bude-li mít soud 
k dispozici dostatek podkladů pro vydání rozhodnutí již na samém počátku, nebude se řízení 
prodlužovat jejich získáním. Zde je nutné též uvést, že pověří-li státní zástupce PMS 
zjišťováním poměrů podezřelého, postoje podezřelého k uložení trestu atd., neznamená 
to zároveň, že musí čekat na vypracování této zprávy a až po jejím obdržení může podat návrh 
na potrestání soudu. Státní zástupce v takovém případě podá příslušný návrh soudu, přičemž 
by měl soud zároveň informovat, že již pověřil PMS vypracováním této zprávy. Vzhledem 
k tomu, že státní zástupce nebude mít zákonnou povinnost zprávu vyžádat a v případě jejího 
vyžádání vyčkat na její zpracování, nepředpokládá se vznik průtahů v přípravném řízení, 

                                                           
34 „K působení na podezřelého může být využito i prvků probace spočívajících ve výkonu některých dohledových 
pravomocí probačního úředníka. Dohled by zde však měl být chápán nikoli jen jako dozor nad chováním osoby, 
která se dopustila trestného činu, ale i jako konstruktivní péče a pomoc této osobě. Má-li totiž splnit svou úlohu 
v rámci podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, je nutno jej chápat nikoli jen jako pouhou kontrolu, 
ale především jako aktivní výchovné vedení a pomoc podezřelému“. 
ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád I, II, III. 7.vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2376. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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resp. jeho prodlužování. Naopak, vyžádá-li zprávu od probačního úředníka již státní zástupce, 
nebude docházet k prodlužování řízení před soudem - vyžádání zprávy probačního úředníka 
pokládá mnoho soudců za jednu z překážek ukládání trestu OPP trestním příkazem, neboť 
se tím prodlužuje soudní řízení.  
Vzhledem k uvedenému se jeví jako žádoucí výslovně umožnit vstup Probační a mediační 
služby do těch případů, kdy je vzhledem k okolnostem případu nebo vzhledem k zákonným 
podmínkám před rozhodnutím soudu nebo státního zástupce potřebné vyžádat si zprávu 
probačního úředníka co nejdříve, již před zahájením trestního stíhání. Vzhledem k tomu, 
že ve fázi prověřování by mohlo zapojením PMS v některých případech dojít ke zmaření 
účelu trestního řízení, zapojení PMS (jak  pokud jde o úkony probace, tak mediace) bude 
v této fázi vždy závislé na posouzení orgánu činného v trestním řízení, kterému je dáno 
na vůli, aby posoudil, zda PMS určitým úkonem pověří již v této fázi.  
Vzhledem ke snahám zvýšit využívání odklonů, resp. tzv. zvláštních druhů řízení, proběhly 
v první polovině roku 2018 z iniciativy Nejvyššího státního zastupitelství a Nejvyššího soudu 
semináře, jejichž cílem bylo vyhodnocení praxe soudů i státních zastupitelství, zjištění příčin 
malého využívání těchto způsobů vyřízení trestních věcí, jakož i případných nedostatků 
v zákonné úpravě a její aplikaci. Mj. byl vznesen též požadavek, aby byla do zákonné úpravy 
doplněna výslovně možnost v rámci podmíněného upuštění od podání návrhu na potrestání 
(§ 179g a násl. trestního řádu) a podmíněného zastavení trestního stíhání (§ 307 a násl. 
trestního řádu) uložit podezřelému/obviněnému v rámci zkušební doby dohled probačního 
úředníka.  
Podle platné právní úpravy je možné v rámci uvedených institutů podezřelému/obviněnému 
uložit, aby ve zkušební době dodržoval přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, 
aby vedl řádný život (§ 179g odst. 6 a § 307odst. 6 trestního řádu). Ovšem přiměřené omezení 
a povinnosti se svou povahou liší od dohledu. Zahájení práce s podezřelým/obviněným již 
v průběhu trestního řízení vedoucí k jeho nápravě a současně k vyrovnání se s poškozeným 
bez vyslovení viny má pro podezřelého/obviněného značný pozitivní význam, zejména 
vzhledem ke skutečnosti, že v případě, kdy dojde k osvědčení, nebude mít záznam ve výpisu 
z Rejstříku trestů.  
Přesto by dohled u těchto institutů měl být ukládán spíše výjimečně a jak státní zástupce, 
tak soudce by měl zvážit, zda je tato osoba vůbec pro využití odklonu vhodná. Z pohledu 
PMS by měl být dohled primárně ukládán v případech způsobení újmy oběti, kdy 
k odškodnění této újmy z objektivních důvodů (nevyčíslení škody na zdraví zdravotní 
pojišťovnou, probíhající mediační jednání o náhradě škody atd.) nedošlo v průběhu trestního 
řízení před rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo podmíněném 
odložení podání návrhu na potrestání, anebo pokud byla uzavřena mezi 
podezřelým/obviněným a poškozeným dohoda o způsobu náhrady škody nebo újmy nebo 
o vydání bezdůvodného obohacení a je důvodný zájem státního zástupce nebo soudce 
sledovat, zda a jak je v průběhu stanovené zkušební doby závazek vůči poškozenému plněn. 
Z praktických zkušeností PMS vyplývá, že je vhodné uložit dohled např. i u pachatelů, 
kde je identifikován problém se zneužíváním návykových látek, je snížená míra sociální 
adaptability či schopnosti klienta dobře se orientovat v běžných životních situacích. Uložený 
dohled a spolupráce s probačním úředníkem by tak mohla významně napomoci ošetřit tyto 
faktory a rizika s tím spojená s cílem důsledné pomoci a kontroly směřující k opětovnému 
začlenění pachatele do společnosti a samozřejmě též s cílem zabránit vzniku recidivy. 
Současně s tím je možné v průběhu takto stanoveného dohledu průběžně řešit též potřeby 
obětí trestných činů a zabezpečit splnění závazků pachatele vůči nim.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



28 
 

Z hlediska zatížení PMS lze předpokládat, že se situace razantně oproti stávajícímu stavu 
nezmění, v ideálním případě dojde pouze k přesunu klientely PMS z vykonávacího řízení 
do řízení přípravného.  
Další oblast, kterou se návrh v rámci problematiky odklonů zabývá, je upřesnění právní 
úpravy přijetí závazku zdržet se určité činnosti pro účely podmíněného odložení podání 
návrhu na potrestání a podmíněného zastavení trestního stíhání. Zákonem č. 193/2012 Sb., 
došlo mj. k rozšíření možnosti využít  podmíněné odložení podání návrhu na potrestání 
a podmíněné zastavení trestního stíhání v případech, kdy vyvstává v reakci na spáchaný 
trestný čin potřeba omezit pachatele v činnosti, v rámci které se trestného činu dopustil. 
K takovému omezení pak dochází na základě dobrovolného slibu podezřelého nebo 
obviněného, který se zaváže, že se během zkušební doby podmíněného odložení podání 
návrhu na potrestání nebo během zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání 
takové činnosti zdrží. V rámci zavedení výše uvedené zákonné úpravy do praxe se však 
vyskytly rozdílné výklady v otázce, zda musí závazek zdržet se určité činnosti trvat po celou 
zkušební dobu, anebo zda je možné takový závazek přijmout v kratším trvání, 
než je stanovená zkušební doba. Na tuto problematiku reagoval i Nejvyšší soud, který 
připustil, že je možné přijmout závazek i v kratší délce než je délka zkušební doby 
(např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 7 Tdo 906/2014 nebo sp. zn. 5 Tdo 106/2015).  
Uvedený judikatorní výklad trestněprávní úpravy umožňující, aby byl přijat závazek 
obviněného (podezřelého) v kratším trvání, než je zkušební doba, není problematický 
z pohledu trestních předpisů, dostává se však do kolize s navazujícími právními předpisy. 
Nejčastěji jsou v praxi přijímány závazky v souvislosti s trestnou činnosti v dopravě v podobě 
závazku zdržet se řízení motorových vozidel. Do kolize se zde dostává trestněprávní úprava, 
resp. její výklad, se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 
Tento zákon totiž např. v ustanovení § 102 neumožňuje vrátit řidičské oprávnění dříve, 
než bylo rozhodnuto o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení 
podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, nebo poté, 
kdy se má za to, že v této době došlo k osvědčení. I když tedy orgán činný v trestním řízení 
přijal závazek zdržet se řízení motorových vozidel v kratším trvání, fakticky je možné 
řidičské oprávnění navrátit až po uplynutí stanovené zkušební doby.  
Dále se právní úprava v této oblasti jeví v některých ohledech příliš přísná ve srovnání 
s důsledky, které by obviněný (podezřelý) nesl v případě svého odsouzení k výkonu trestu 
zákazu činnosti, např. jde-li o otázku zápočtů, nutnost podrobit se dopravně-psychologickému 
vyšetření atd. U trestu zákazu činnosti uloženého soudem se odsouzenému započítá do doby 
výkonu trestu zákazu činnosti doba, po kterou mu bylo před právní mocí rozsudku oprávnění 
k činnosti, která je předmětem zákazu, v souvislosti s trestným činem odňato podle jiného 
právního předpisu nebo na základě opatření orgánu veřejné moci nesměl již tuto činnost 
vykonávat (§ 74 trestního zákoníku), tj. i doba, kdy mu bylo znemožněno činnost vykonávat 
např. na základě zadržení řidičského oprávnění Policií České republiky. Obdobné ustanovení 
však absentuje v případě závazku zdržet se řízení motorových vozidel pro účely podmíněného 
odložení podání návrhu na potrestání či podmíněného zastavení trestního stíhání. Stejně 
tak absentuje právní úprava, která by dovolila odsouzenému požádat o upuštění od tohoto 
závazku, tak jako je to v případě trestu zákazu činnosti, kdy odsouzený může po výkonu 
poloviny uloženého trestu (bez ohledu na délku trvání uloženého trestu) požádat o podmíněné 
upuštění od výkonu jeho zbytku.  
Na základě výše uvedených skutečností se proto navrhuje do právní úpravy výslovně 
promítnout princip, dle kterého je možné přijmout závazek zdržet se určité činnosti pro účely 
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání či podmíněného zastavení trestního 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



29 
 

stíhání i na dobu kratší než je stanovena délka zkušební doby. V tomto smyslu je potřebné 
upravit i příslušná ustanovení zákona o silničním provozu.  
Také se navrhuje do právní úpravy podmíněného odložení podání návrhu na potrestání 
a podmíněného zastavení trestního stíhání doplnit ustanovení o možnosti započítat 
do rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo do rozhodnutí 
o podmíněném zastavení trestního stíhání dobu, po kterou obviněný (podezřelý) činnost 
nemohl vykonávat (typicky z důvodu zadržení řidičského oprávnění) a ustanovení o možnosti 
upustit od výkonu zbytku závazku.  
Tyto legislativní změny umožní lépe individualizovat tento procesní prostředek a sledovat 
obviněného v průběhu stanovené zkušební doby, a to pod hrozbou možného pokračování 
trestního stíhání či případného prodloužení zkušební doby podmíněného zastavení trestního 
stíhání nově až o 2 léta, případně uložení doposud neuložených omezení a povinností, přijetí 
nového nebo prodloužení stávajícího závazku. Nově navrženými opatření tak dochází 
k významnému posílení výchovných prvků, které budou obviněného vést k řádnému životu 
a tak i  ochraňovat společnost.   
Dále se navrhuje stanovit zákonnou spodní hranici délky zkušební doby 6 měsíců v případě 
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání dle § 179 odst. 2 trestního řádu 
a podmíněného zastavení trestního stíhání dle § 307 odst. 2 trestního řádu, čímž bude 
odstraněn nedůvodný rozdíl oproti odklonům podle § 179g odst. 1 trestního řádu a § 307 
odst. 1 trestního řádu, neboť v rámci této mírnější varianty odklonů již dnes zákonná spodní 
hranice pro vyměření zkušební doby stanovena je, a to právě na 6 měsíců.  
 

D. Rozšíření působení Probační a mediační služby v řízení ve věcech dětí mladších 
15 let 

Podkladem pro činnost Probační a mediační služby v řízení ve věcech dětí mladších 15 let 
je jak ZSVM, tak zákon o Probační a mediační službě. Řízení ve věcech dětí mladších 15 let 
je specifickým druhem řízení, který se řídí režimem upraveným v hlavě III. ZSVM; 
v otázkách, které hlava III. neupravuje, se subsidiárně aplikuje obecná občanskoprávní úprava 
obsažená především v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a v zákoně 
č. 99/1963 Sb., občanském soudním řádu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž analogie, 
jde-li o použití trestněprávních předpisů nebo zbylých částí ZSVM, je zakázaná. Co se týče 
postavení samotné Probační a mediační služby v tomto typu řízení, podle hlavy III. není 
probační úředník účastníkem řízení, ale nelze mu odepřít účast na jednání (§ 92 odst. 2 
ZSVM), a to zejména s přihlédnutím k tomu, že se zpravidla bezprostředně podílí na výkonu 
opatření podle § 93 odst. 1. ZSVM. Její postavení ve vztahu k dětem mladším 15 let tak 
na rozdíl od řízení proti mladistvým není nijak systematicky upraveno, což v praxi často 
vyvolává problémy při jejím efektivním zapojení do řešení následků činu jinak trestného 
spáchaného dítětem mladším 15 let.  
V případě mladistvých se Probační a mediační služba dozví o zahájení trestního stíhání vždy 
(§ 60 ZSVM), na rozdíl od dětí, kde žádnou obdobnou povinnost pro OČTŘ zákon 
neupravuje. Probační a mediační služba se tak buď dozví o existenci „pachatele – dítěte“ 
až ve fázi řízení před soudem, nebo se o něm nemusí dozvědět vůbec. Byť ZSVM dětem 
pod 15 let, které se dopustili činu jinak trestného, garantuje větší rozsah práv a zvláštní 
zacházení s ohledem na věk a zranitelnost dítěte i v rámci řízení, tak mu výslovně 
neumožňuje využít pozitivních nástrojů, které ZSVM nabízí mladistvým. Typickým 
příkladem je možnost včasného využití mediace, kdy Probační a mediační služba může 
z vlastní iniciativy dítě i jeho rodinu oslovit s nabídkou spolupráce v rámci mediace 
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či vypracování zprávy ještě před rozhodnutím. Také možnost dalšího zapojení Probační 
a mediační služby (např. v oblasti poskytnutí zpráv o dítěti) je nejasná, což se promítá 
i do rozdílné praxe. Praxe v jednotlivých regionech se pak liší v tom, zda je spolupůsobení 
Probační a mediační služby umožněno již v průběhu řízení podle hlavy III. ZSVM připustí, 
nebo zda její zapojení přichází v úvahu až v rámci výkonu rozhodnutí. Nejednotnost praxe 
je tak na úkor samotného dítěte, neboť často záleží pouze na vzájemných kontaktech mezi 
policií, orgánem sociálně-právní ochrany dětí, zákonných zástupců a probačními úředníky, 
zda se „pachatel – dítě“ ke službám poskytovaným Probační a mediační službou dostane včas, 
resp. vůbec. Přitom je poslání a role Probační a mediační služby v procesu nápravy 
škodlivých následků způsobených jak trestným činem, tak činem jinak trestným, resp. v rámci 
celého systému restorativní justice, nezastupitelná.  
Postavení Probační a mediační služby v  řízení podle hlavy III. ZSVM mj. vyzdvihuje i Rady 
vlády pro lidská práva, která ve svém podnětu k právům dětí mladších 15 let v řízení o činu 
jinak trestném z roku 2015, zcela otevřeně vyzývá k posílení postavení Probační a mediační 
služby. Obdobný názor ve vztahu k posílení postavení Probační a mediační služby 
zastávají též zástupci dalších neziskových organizací zabývajících se posílením práv dětí 
(např. Liga lidských práv35).  
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že je tedy potřebné výslovně zákonem umožnit 
zapojení Probační a mediační služby do řízení ve věcech dětí mladších 15 let, samozřejmě 
za současného zachování nadstandardní garance práv dětí, a rozšířit případy použitelnosti 
vybraných částí ZSVM i na řízení podle hlavy III. Navržené rozšíření se týká využití 
možnosti zrušit dohled probačního úředníka či kontrolu výchovných opatření v průběhu 
zkušební doby, což je ryze nástroj pozitivní motivace k řádnému plnění povinností ze strany 
dítěte. Dále bude výslovně umožněno pověřit Probační a mediační službu vypracováním jak 
zprávy o poměrech dítěte (přiměřené použití § 55 ZSVM), tak komplexnější zprávy 
o osobních, rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci dítěte (přiměřené 
použití § 56 ZSVM), což by mělo přispět ke sjednocení praxe a zvýšit zapojení PMS 
již v průběhu řízení.  
Nicméně použití všech uvedených ustanovení je pouze přiměřené, což podtrhuje odlišnost 
přístupu k „pachateli – dítěti“ a nutnost zvážení, zda je vhodné daný postup vůči tomuto dítěti 
využít.  
 
III. Zakotvení pozitivních nástrojů motivace odsouzeného při výkonu trestu  
Jak již bylo několikrát zdůrazněno, právní úprava vykonávacího řízení musí být nastavena 
tak, aby bylo možné pružně a rychle reagovat na měnící se podmínky a vzniklé okolnosti 
v průběhu výkonu samotného trestu.  
Jde-li o porušení podmínek výkonu trestu ze strany odsouzeného, v tomto směru zákon 
jednoznačně upravuje jak postup soudu, tak postup probačního úředníka, pokud byl pověřen 
výkonem dohledu či výkonem kontroly. Jelikož je postup v případě neplnění podmínek 
výkonu trestu pro odsouzeného předvídatelný, odsouzený je motivován neporušovat 
tyto podmínky, nicméně tento nástroj negativní motivace zároveň nijak pozitivně nemotivuje 
odsouzeného, aby se sám aktivně snažil konat „něco navíc“, aby měl snahu se co nejrychleji 
zapojit zpět do společnosti, řádně a svědomitě plnit veškeré své povinnosti (tj. i ty, které mu 
                                                           
35http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiulYvQyM_fAhUC_i
wKHTmNAgsQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fllp.cz%2Fwp-
content%2Fuploads%2Fsyst%25C3%25A9mov%25C3%25A9_doporu%25C4%258Den%25C3%25AD_10.pdf
&usg=AOvVaw1rXiYd6P-8O-nCj70AQ_UL  
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nebyly soudem uloženy jako přiměřené povinnosti či omezení), řešit své problémy a vést 
řádný život.  
Co se týče možnosti reagovat na pozitivní progres v chování odsouzeného, zde právní úprava 
mnoho nástrojů neposkytuje. Vzhledem k osobám ve výkonu trestu odnětí svobody 
lze za nástroj pozitivní motivace odsouzeného k dosažení jeho resocializace považovat institut 
podmíněného propuštění (a potažmo přeměny trestu odnětí svobody v trest domácího vězení). 
Tento institut slouží jako nástroj individualizace trestu a prostřednictvím tohoto nástroje 
je soud schopen reagovat na aktuální stav nápravy odsouzeného. I ESLP ve věci Vinter a další 
proti Spojenému království36 uvedl, že institut podmíněného propuštění dává odsouzenému 
naději, pozitivně jej motivuje k plnění povinností a k vedené řádného života. Prostřednictvím 
tohoto institutu je dále zabezpečeno, aby délka trvání trestu odnětí svobody byla úměrná době, 
kdy tento trest na pachatele působí preventivně a výchovně, tedy má ještě pozitivní účinek; 
trvání trestu, jehož účel byl již dosažen, může mít na odsouzeného naopak negativní efekt 
(odsouzený se sžije s vězeňskou komunitou, začne přebírat závadné postoje a návyky 
a v konečném důsledku může svoje kriminální sklony ještě prohloubit).  
Vzhledem k odsouzeným, kteří vykonávají trest nespojený s odnětím svobody, má stejný 
motivační účinek institut podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu, který je ovšem 
možné využít pouze v případě trestů spočívajících v zákazech – trest zákazu pobytu, zákazu 
činnosti či zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. V § 90 trestní 
zákoník výslovně stanoví, že po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo 
zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce může soud podmíněně upustit od 
výkonu jeho zbytku, jestliže odsouzený v době výkonu trestu způsobem svého života prokázal, 
že dalšího výkonu tohoto trestu není třeba, anebo jestliže soud přijme záruku za dovršení 
nápravy odsouzeného. Obdobnou úpravu zákon obsahuje ve vztahu k výkonu přiměřeného 
omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel uloženým v souvislosti 
s trestným činem zanedbání povinné výživy podle § 196 trestního zákoníku. Vzhledem 
k ostatním přiměřeným omezením, přiměřeným povinnostem nebo výchovných opatřením 
či ve vztahu k výkonu dohledu tato možnost zakotvena není.  
V praxi byly zaznamenány situace, kdy zejména u odsouzených, kterým byla uložena delší 
zkušební doba a současně byl uložen dohled či přiměřené omezení, přiměřená povinnost nebo 
výchovné opatření, nastala taková změna životních postojů, že další výkon těchto opatření 
již nebyl potřebný. Dohled či kontrola ze strany probačního úředníka se tak stala pouze 
zbytečným formalismem, který v konečném důsledku mohl odsouzeného zbytečně 
stigmatizovat. Otázkou délky působení trestu se zabýval i Ústavní soud, který ve svém nálezu 
uvedl, že „bylo-li dosud odpykanou částí trestu již dosaženo účelu trestem sledovaného, 
je další výkon trestu nepotřebný a také nedůvodný.“37  
Rozšíření možnosti zrušení uloženého dohledu či zrušení uložených omezení, povinností nebo 
opatření se tak jeví jako vhodný nástroj jednak pozitivní motivace odsouzeného, a též jako 
prostředek individualizace působení trestu na pachatele, což je v souladu s názorem Ústavního 
soudu. Nicméně se zavedením této možnosti je potřeba nastavit i minimální délku trestu (nebo 
zkušební doby), která musí být vykonána, aby soud mohl o případném zrušení vůbec 
uvažovat. Z odborných diskuzí Akčního týmu pro spolupráci v justici vyplynulo, 
že minimální délka působení těchto opatření na pachatele by měla představovat alespoň jednu 
třetinu délky uloženého trestu (zkušební doby), avšak minimálně 6 měsíců. Tato délka 
                                                           
36 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 9.6.2013, Case of Vinter and Others v. The United 
Kingdom, dostupné na:  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Vinter"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMB
ER"],"itemid":["001-122664"]} 
37 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2011, sp. zn. III ÚS 1735/10. 
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vyplývá i z praktických zkušeností probačních úředníků, dle kterých vzhledem k délce 
samotného zahájení dohledu (musí být vypracován probační plán, odsouzený musí být 
obeznámen se všemi svými povinnostmi atd.) či kontroly přichází první posouzení chování 
a míry nápravy odsouzeného v úvahu po uplynutí doby alespoň půl roku. Tato doba 
koresponduje i s povinností soudu alespoň jednou za půl roku zjišťovat, zda podmíněně 
odsouzený vede řádný způsob života a dodržuje uložené přiměřené omezení nebo přiměřenou 
povinnost anebo výchovné opatření. Z důvodu zamezení zneužití tohoto institutu se navrhuje 
také podmínit možnost podat opakovanou žádost opětovně lhůtou 6 měsíců od nabytí právní 
moci předchozího rozhodnutí; lhůta byla opětovně stanovena s ohledem na praktické 
zkušenosti probačních úředníků a také odpovídá právní úpravě institutu podmíněného 
propuštění. 
U možnosti podat návrh na zrušení dohledu ze strany odsouzeného budou nastavena pravidla 
obdobná jako u žádosti o podmíněné propuštění před uplynutím zákonné lhůty, kde 
se rozhodování o podmíněném propuštění připouští pouze s kladným stanoviskem ředitele 
věznice. V případě návrhu na zrušení dohledu podaného odsouzeným bude soud o návrhu 
rozhodovat pouze tehdy, bude-li k návrhu připojeno kladné stanovisko probačního úředníka. 
Těmito opatřeními se zamezí administrativnímu přetížení soudů návrhy odsouzených, 
minimalizuje se možnost zneužívání tohoto institutu odsouzenými, kteří by své chování pouze 
předstírali a po rozhodnutí soudu by pokračovali ve svém obvyklém způsobu života, 
za současného zachování motivačního charakteru tohoto institutu.  
 
IV. Podmíněné propuštění 
Institut podmíněného propuštění doplňuje systém restorativní justice České republiky, 
je projevem individualizace trestu a jeho působení na pachatele. Hlavním smyslem tohoto 
institutu je stimulovat odsouzené, aby v průběhu výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody řádně plnili své povinnosti, aktivně se snažili negativní následky svého protiprávního 
jednání odstranit a prokázali tak své polepšení a zároveň deklarovali, že jsou schopni 
v budoucnu vést řádný život, byť si ještě „neodpykali“ celý trest, který jim byl pravomocným 
rozhodnutím soudu uložen. V tomto smyslu je institut podmíněného propuštění chápán i jako 
„právo na naději“38; jak již bylo zmíněno v předešlých částech. Trvání trestu má tedy být 
úměrné potřebě převýchovy pachatele39 a je-li účelu trestu dosaženo, není jeho další výkon 
potřebný (což koresponduje i se zásadou účelnosti trestu, resp. též zásadou ekonomie trestu 
a je i projevem zásady přiměřenosti trestu40). Je zřejmé, že podmíněné propuštění nemá být 
chápáno jako automatický nárok odsouzeného, ale jako mimořádný motivační prostředek.  
Vězeňská populace představuje přibližně 20 000 osob41, které vykonávají nepodmíněný trest 
odnětí svobody. Podle platné právní úpravy může žádost o podmíněné propuštění podat 
odsouzený, který splní zákonné podmínky (§ 88 trestního zákoníku), přičemž v případě, 
že mu bude žádost zamítnuta (nikoli však z důvodu nesplnění zákonné podmínky minimální 
lhůty), může novou žádost podat po uplynutí 6 měsíců od nabytí právní moci zamítavého 
rozhodnutí. Jeden odsouzený může tedy podat maximálně 2 žádosti ročně; celkový počet 

                                                           
38 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 9.6.2013, Case of Vinter and Others v. The United 
Kingdom, dostupné na:  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Vinter"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMB
ER"],"itemid":["001-122664"]} 
39 Srovnej nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2011, sp. zn. III ÚS 1735/10 
40 KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody a jeho výkon. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 144. 
41 Vězeňská služba k 31. 12. 2017 evidovala celkem 20 063 osob vykonávajících trest odnětí svobody.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



33 
 

žádostí o podmíněné propuštění se pohybuje kolem 10.000 ročně. Přibližně 25 až 30%42 
ze všech žádostí je vyřízeno jinak než jejím zamítnutím nebo vyhověním. Uvedené procento 
představuje asi 3000 žádostí (patří sem případy zamítnutí žádosti z důvodu nesplnění zákonné 
lhůty či nesplnění podmínky připojit kladné stanovisko ředitele věznice a samozřejmě 
i zpětvzetí žádosti ze strany odsouzeného), u kterých soud neposuzuje, zda je odsouzený 
připraven na život na svobodě. Soudy se tedy musí ročné zabývat značným množstvím 
žádostí, ze kterých mnohé nesplňují ani základní zákonné požadavky. 

 
Největší problém v této oblasti představuje správné navázání kroků již při podání samotné 
žádosti o podmíněné propuštění.  Z poznatků Vězeňské služby ČR vyplynulo, že často nemá 
informaci o tom, že odsouzený podal žádost o podmíněné propuštění, přičemž tato informace 
je z pohledu nastavení vhodného způsobu zacházení s odsouzeným klíčová, nehledě na další 
dopady, které jsou s podáním žádosti o podmíněné propuštění spojeny (např. podle § 10 
odst. 2 vyhlášky č. 354/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, 
ve znění pozdějších předpisů, je-li vedeno řízení o podmíněném propuštění, je třeba dbát, 
aby odsouzený nebyl bez závažného důvodu přemísťován do věznice mimo obvod soudu, 
který takové řízení vede). Vězeňská služba se přitom tuto informaci paradoxně dozví 
až od soudu, který si od ní musí vyžádat veškeré podklady důležité pro rozhodnutí o žádosti 
odsouzeného. Zákon přitom stanoví v § 333 odst. 1 trestního řádu lhůtu 30 dnů (tato lhůta 
je kritizována řadou soudců jako velice krátká), do kdy má v ideálním případě soud o žádosti 
o podmíněné propuštění rozhodnout, soud by tedy měl v této relativně krátké době shromáždit 
veškeré podklady (včetně jejich vyžádání), nařídit veřejné zasedání a rozhodnout. Vězeňská 
služba ČR by zase měla připravit odsouzeného na případný výstup z věznice.  
V návaznosti na hlavní cíle celého návrhu, kterými je snížit administrativní zatížení a zvýšit 
efektivitu v rámci vykonávacího řízení, se proto nabízí návrat k modelu, kdy byly žádosti 
odsouzených podávány prostřednictvím věznice. Díky této změně bude Vězeňská služba ČR 
řádně a včas informována o podání žádosti o podmíněné propuštění odsouzeným, a jelikož 
návrh předpokládá, že spolu se žádosti budou zaslány veškeré dokumenty důležité 
pro rozhodnutí soudu, dojde též k odstranění mezikroku v podobě vyžádání informací soudem 
od Vězeňské služby ČR. Další pozitivní efekt lze spatřovat v tom, že Vězeňská služba ČR 
po obdržení žádosti ze strany odsouzeného, v případě, že žádost nebude splňovat zákonné 
podmínky (např. nesplnění zákonné lhůty nebo potřeba připojit stanovisko ředitele věznice), 

                                                           
42 Informace čerpány z výkazu o agendě podmíněného propuštění V(MS)-113. 

Rok Počet žádostí 
o podmíněné 
propuštění 

Počet 
podmíněně 

propuštěných 

Schváleno 

% 

Počet 
zamítnutých 

žádostí 

Zamítnuto 

% 

Počet 
žádostí 
vzatých 

zpět nebo 
vyřízených 

jinak 

Jinak 

% 

2012 11 363 4 636 40,8 3 423 30,1 3 509 29,1 

2013 8 952 2 781 31,1 3 152 35,2 3 019 33,7 

2014 7 649 2 317 30,3 3 266 42,7 2 079 27,0 

2015 8 674 2 424 28,0 3 641 41,0 2 549 31,0 

2016 9 300 2 415 26,0 4 231 45,5 2 654 28,5 

2017 10 054 2 871 28,6 4 577 45,6 2 916 25,8 
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upozorní na tuto skutečnost odsouzeného. Značné množství takto formálně vadných žádostí 
zachytí již Vězeňská služba ČR a tím do jisté míry odbřemení soudní aparát.  
Dalším problematickým okruhem jsou žádosti o podmíněné propuštění podávané zájmovými 
sdruženími občanů. Na základě poznatků praxe bylo zjištěno, že v některých případech 
se objevuje snaha odsouzených a účelově zakládaných občanských sdružení zneužívat institut 
podmíněného propuštění. Podle § 6 odst. 1 písm. c) v návaznosti na § 331 odst. 2 trestního 
řádu má zájmové sdružení občanů samostatné návrhové oprávnění, tzn. že může za podmínky 
převzetí záruku dovršení nápravy odsouzeného, který vykonává trest odnětí svobody, podat 
žádost o podmíněné propuštění. Zájmové sdružení občanů je přitom limitováno pouze 
hmotněprávní podmínkou podle § 88 trestního zákoníku, nikoli již však procesní podmínkou 
pro opakování podání žádosti (minimální lhůta pro podání opakované žádosti). Dochází tak 
k situacím, kdy podá žádost o podmíněné propuštění odsouzený a po zamítnutí této žádosti 
soudem záhy podá další žádost zájmové sdružení občanů, byť okolnosti, které 
by odůvodňovaly změnu rozhodnutí soudu, nenastaly. Soud i přesto musí dle platné právní 
úpravy shromáždit veškeré potřebné informace pro své rozhodnutí, nařídit veřejné zasedání 
a věc opětovně posoudit, byť se stejným výsledkem. Tyto ryze účelově podané žádosti 
zahlcují systém a jsou v rozporu s účelem podmíněného propuštění.  
Na základě uvedených skutečností se jeví jako nejvhodnější řešení, aby zájmové sdružení 
občanů již nedisponovalo samostatným návrhovým oprávněním, nýbrž aby se mohlo pouze 
k žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění připojit a nabídnout záruku za dovršení 
nápravy odsouzeného. Tím se zajistí, aby institut podmíněného propuštění nebyl zneužíván 
a aby odsouzený, nabídne-li mu zájmové sdružení občanů poskytnutí záruky, sám zvážil, 
zda již splňuje veškeré předpoklady potřebné k propuštění na svobodu a žádost podal 
s vědomím, že v případě neúspěchu může opětovně požádat až po uplynutí 6 měsíců 
od zamítnutí žádosti.  
Všechny navržené změny by měly v procesu rozhodování o žádosti o podmíněné propuštění 
přinést pozitiva v podobě snížení administrativní náročnosti a přehlednosti jednotlivých 
kroků. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské 
unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie a judikaturou ESLP 
Návrh respektuje požadavek uvedený v čl. 39 Listiny základních práv a svobod, který stanoví 
výhradu zákona pro vymezení, jaká jednání jsou trestným činem a jaký trest nebo jiné újmy 
na právech nebo majetku lze za jeho spáchání uložit. I v navržené právní úpravě jsou 
respektovány obecné zásady uplatňující se v oblasti trestního práva hmotného či procesního 
(zejména ultima ratio, nullum crimen nulla poena sine lege, zásada přiměřenosti, zásada 
zákonnosti, práva na obhajobu či zásada veřejnosti).  
Návrh je plně v souladu s čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, a s čl. 2 odst. 3 
Ústavy, podle kterých lze státní moc uplatňovat v případech, v mezích a způsoby, které 
stanoví zákon, přičemž státní moc slouží všem občanům. 
Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, ani judikatura Evropského soudu 
pro lidská práva se problematikou rozsahu využití prvků probace a mediace v rámci trestního 
řízení přímo nezabývají. Tato materie není regulována ani právem Evropské unie, pouze 
okrajově se předmětu úpravy týká rámcové rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 
27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a rozhodnutí 
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o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty, 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 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu 
a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV, se kterými je návrh plně v souladu. Lze rovněž konstatovat, že navrhovaná 
úprava je v souladu také s čl. 49 Listiny základních práv Evropské unie upravujícím zásadu 
zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů.  
Pro posouzení souladu či nesouladu návrhu s čl. 40 odst. 1 Listiny je důležitým pojmem 
„rozhodování soudu o trestu“. Ústavní soud ve svém nálezu Pl. US 5/94 ze dne 30. 11. 1994, 
který se týkal přeřazování odsouzených v rámci výkonu trestu odnětí svobody, konstatoval, 
že při posouzení tohoto pojmu je nutné vycházet ze dvou rozměrů tohoto pojmu, 
a to kvalitativního, což představuje rozsah omezení práv odsouzeného, a kvantitativního, 
tedy délky trvání příslušného omezení práv. Podle něj tato interpretace má oporu i v chápání 
lidských práv a svobod, neboť nejde jen o délku trestu, ale i jeho vztah k mezím těchto práv 
a svobod a intenzitě zásahu do práv a svobod. Dále Ústavní soud poukázal na potřebu 
vykládat pojem „rozhodování o trestu“ též ve spojitosti s požadavky, které klade zákonná 
úprava na obsah odsuzujícího rozsudku (§ 122 odst. 1 trestního řádu). Ústavní soud chápe 
rozhodnutí, která přímo mění rozsah práv a povinností stanovený v rozsudku či délku trvání 
omezení uložených rozsudkem za rozhodnutí odvozená od rozsudku a proto nemohou být 
vyňata z ochrany soudní mocí.  
Aplikujeme-li uvedené závěry Ústavního soudu na výkon trestu obecně prospěšných prací, 
lze konstatovat následující závěry: 

a) ve vztahu k nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací 
Nová koncepce přenesení pravomocí ohledně nařízení výkonu trestu OPP se opírá především 
o prvek dohody, tj. nedochází k autoritativnímu rozhodování ze strany nesoudní instituce, 
tedy probačního úředníka. Odsouzený je obeznámen ze všemi okolnosti výkonu trestu, který 
mu byl v určitém rozsahu uložen rozsudkem a s těmito podmínkami musí vyslovit souhlas. 
Prvek autoritativnosti se uplatní až v případě, kdy k dohodě mezi probačním úředníkem 
a odsouzeným nedojde, ovšem již ze strany soudní moci, nikoli ze strany probačního úředníka 
– soud autoritativně výkon trestu OPP nařídí usnesením. Odsouzený tak není odejmut 
z pravomoci soudu a proto nelze ani konstatovat, že v tomto směru dochází ke krácení práv 
odsouzeného, případně k neoprávněnému zásahu do těchto práv. Pro úplnost je potřebné 
dodat, že ve vztahu k požadavkům § 122 a násl. trestního řádu týkajícím se náležitostí 
rozsudku, nestanoví toto ustanovení pro výkon trestu OPP žádné zvláštní požadavky.  
Rozsudek musí obsahovat pouze stanovení druhu trestu (tj. obecně prospěšné práce) a jeho 
výměru (tj. počet hodin OPP, které musí odsouzený vykonat). 
Na základě uvedeného lze shrnout, že nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací nelze 
považovat za odvozené rozhodnutí ve smyslu výše uvedeného nálezu Ústavního soudu. 
Závěry Ústavního soudu, kde bylo shledáno, že není možné svěřit rozhodovací pravomoc 
při přemístění odsouzeného do rukou ředitele věznice (tj. mimo soudní pravomoc) z důvodu, 
že se jednak mění rozsah práv a povinností předvídaný rozsudkem a že se odnímá jeden 
stupeň soudní ochrany odsouzenému, tedy nelze na nařízení výkonu trestu OPP aplikovat. 
K problematice týkající se výkonu uložených trestů se vyjádřil několikrát i ESLP. Jde-li 
o výkon rozhodnutí v trestních věcech, je podle ESPL článek 6 Úmluvy ve své trestní 
části v zásadě nepoužitelný, neboť zde již nejde o rozhodování o oprávněnosti trestního 
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obvinění43. Nicméně řízení týkající se okolností výkonu uložených trestů mohou být ve světle 
článku 6 Úmluvy posuzovány z důvodu, že jde o rozhodování o občanských právech nebo 
závazcích odsouzeného44. Ve světle konstantní judikatury ESLP lze shrnout, že pokud 
o druhu a výměře trestu rozhodne soud pravomocným rozhodnutím a probační úředník bude 
jeho výkon pouze nařizovat, navíc se souhlasem odsouzeného, nedochází k novému 
autoritativnímu rozhodnutí, nýbrž se provádí již pravomocné rozhodnutí soudu, a proto 
by navrhovaná úprava z hlediska tohoto ustanovení Úmluvy neměla vyvolávat žádné sporné 
otázky.  

b) ve vztahu ke změně místa a druhu obecně prospěšných prací a místa a času trestu 
domácího vězení 

Nová právní úpravy přesouvá pravomoc změnit místo a čas u výkonu TDV a místo a druh 
práce u OPP ze soudu na probačního úředníka, který provádí kontrolu výkonu daného trestu. 
Ovšem pravomoc probačního úředníka je zde podmíněna splněním několika podmínek: 

• odsouzený se změnami souhlasí,  

• modifikace podmínek výkonu trestu je opodstatněna změnou okolností (závislých 
či nezávislých na vůli odsouzeného), 

•  nedochází k modifikaci aspektů výkonu trestu, které jsou součástí samotného trestu – 
nemění se rozsah povinností a omezení stanovený v rozsudku, ani jejich délka (např. 
nemůže být změněna délka doby, po kterou je odsouzený povinen pobývat ve svém 
obydlí, nemůže být změněn rozsah přiměřených omezení a přiměřených povinností 
atd.). 

Při splnění všech těchto podmínek může změnu v průběhu výkonu učinit probační úředník, 
který neprodleně o všech změnách informuje příslušný soud. V opačném případě o navržené 
změně rozhodne na návrh probačního úředníka nebo odsouzeného (případně státního 
zástupce) soud; tím je zachováno právo odsouzeného na zákonného soudce a  nedochází 
k odnětí práva na soudní ochranu. Pro úplnost dodáváme, že údaje týkající se místa, času nebo 
druhu práce nejsou náležitostmi rozsudku podle § 122 a násl. trestního řádu. Návrh tedy není 
v rozporu s Ústavou a judikaturou Ústavního soudu ani v tomto směru. 
Pokud jde o použitelnost Úmluvy, je možné na případy změny podmínek výkonu trestu OPP 
a TDV aplikovat její ustanovení ve své občanskoprávní složce, a to z důvodu, že změna 
např. místa výkonu trestu OPP může mít ve výjimečných případech nepříznivé dopady 
na občanská práva odsouzeného; v nedávném rozsudku ve věci Polyakova a ostatní proti 
Rusku45 ESLP shledal porušení práva stěžovatelů na respektování soukromého a rodinného 
života dle článku 8 Úmluvy v důsledku rozhodnutí vnitrostátních orgánů o přemístění 
stěžovatele do vzdálených vězeňských zařízení, čímž se de facto znemožnily návštěvy 
příbuzných. Použitelnost tohoto případu je třeba vnímat s určitou rezervou, jelikož objektivní 
nemožnost stýkat se s příbuznými byla dána extrémními vzdálenostmi mezi dotčenými 
osobami, které pramení z geografických podmínek žalovaného státu. Nicméně dané 
                                                           
43 Enea proti Itálii, č. 74912/01, rozsudek velkého senátu ze dne 17. září 2009, § 97 nebo Vojta proti České 
republice, č. 25126/06, rozhodnutí ze dne 8. února 2011, oddíl 3. 
44 např. Enea proti Itálii, č. 74912/01, rozsudek velkého senátu ze dne 17. září 2009, § 98–107; Stegarescu 
a Bahrin proti Portugalsku, č. 46194/06, rozsudek ze dne 6. dubna 2010, § 34–39, kde umístění stěžovatelů 
do cel s přísnějším režimem znamenalo omezení návštěv a vycházek, jakož i nemožnost pokračovat ve studiu; 
Ganci proti Itálii, č. 41576/98, rozsudek ze dne 30. října 2003, § 22–26; De Schepper proti Belgii, č. 27428/07, 
rozsudek ze dne 13. října 2009, § 53; Boulois proti Lucembursku, č. 37575/04, rozsudek ze dne 14. prosince 
2010, § 56–65. 
45 Např. rozsudek č. 35090/09 ze dne 7. března 2017 ve věci Polyakova a ostatní proti Rusku. 
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rozhodnutí demonstruje, jaký dopad změna podmínek výkonu trestu může mít na občanská 
práva odsouzených. Tato situace by mohla nastat i ve vztahu k výkonu trestu OPP, pokud 
by došlo např. ke změně místa výkonu trestu obecně prospěšných prací do lokality, která 
je z pohledu odsouzeného objektivně dostupná jen s obtížemi nebo se značnými náklady 
apod. Nicméně návrh se i v případě změn výkonu OPP a TDV drží základního konceptu, 
kdy je rozhodovací pravomoc probačního úředníka podmíněna dohodou s odsouzeným.  
Závěrem lze shrnout, že navržená právní úprava není v rozporu s čl. 6 odst. 1 Úmluvy tak, 
jak je vykládána ve světle judikatury ESLP, jelikož rozhodovací pravomoc, kterou návrh 
svěřuje probačnímu úředníkovi ve vykonávacím řízení, je vykonávána vždy se souhlasem 
dotčené osoby; v ostatních případech návrh probačnímu úředníkovi svěřuje pouze návrhová 
oprávnění. Projev souhlasu odsouzeného také vylučuje zásah do občanských práv 
odsouzeného, a proto nelze konstatovat ani rozpor s čl. 8 Úmluvy.  
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o procedurální změny a přesun kompetencí v rámci 
justičních složek a institucí spadajících do resortu Ministerstva spravedlnosti, nepředpokládají 
se žádné zvýšené výdaje ze státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu. 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů 
na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 
Navržená právní úprava není spojena s dopady na podnikatelské prostředí v České republice. 
U navržené právní úpravy se očekávají pozitivní sociální dopady, neboť se odformalizovaním 
procesu nařízení a výkonu trestů nespojených s odnětím svobody předpokládá zvýšení 
efektivity jejich výkonu, a tím i ukládání alternativních trestů ve větší míře. V tomto směru 
může mít navrhovaná úprava nepřímý pozitivní dopad i ve vztahu ke snížení počtu vězeňské 
populace, resp. ke snížení počtu potenciálních klientů věznic. S tím je úzce spojen i pozitivní 
dopad na rodiny odsouzených, odsouzený k alternativnímu trestu neztrácí kontakt s rodinou 
a svým sociálním zázemím, potažmo ani schopnost plnit své závazky (např. vyživovací 
povinnost, schopnost hradit své dluhy, dále vykonávat své zaměstnání atd.); zde lze v určitém 
ohledu spatřovat též pozitivní dopady na podnikatelské prostředí.  
Navržená úprava nemá další dopady na specifické skupiny obyvatel, ani se v souvislosti 
s jejím přijetím nepředpokládají žádné dopady na životní prostředí. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 
Navrhovaná úprava je genderově zcela neutrální, nemá bezprostřední, ani sekundární dopady 
na rovnost mužů a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani 
nezvýhodňuje, jedno z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 
Navrhovaná právní úprava neupravuje vztahy, které by se dotýkaly zákazu diskriminace 
ve smyslu antidiskriminačního zákona (tj. nerovného zacházení či znevýhodnění některé 
osoby z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 
zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru). Lze proto 
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konstatovat, že právní úprava obsažená v návrhu zákona nemá žádné dopady ve vztahu 
k zákazu diskriminace. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
Předložený návrh v této oblasti stávající úpravu nikterak nemění, dopady na problematiku 
ochrany soukromí a osobních údajů se nepředpokládají. Soudy i probační úředníci budou 
postupovat podle dosavadních procesních pravidel, která jim již nyní umožňují v zákonem 
stanovených případech zasahovat do soukromí osob a pro potřeby příslušného řízení nakládat 
s osobními údaji osob.  
Předložený návrh se specificky nedotýká ochrany soukromí a osobních údajů a v této oblasti 
stávající úpravu nikterak nemění, tudíž se dopady na problematiku ochrany soukromí 
a osobních údajů nepředpokládají. Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a též nijak 
neodporuje právním předpisům Evropské unie upravujícím předávání informací mezi orgány 
členských států, ani právním předpisům Evropské unie upravujícím zpracování, 
shromažďování či využívání osobních údajů. 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava není spojena s vyššími korupčními riziky, než kterým čelí orgány 
činné v trestním řízení a subjekty spolupracující s orgány činnými v trestním řízení obecně, 
zejména u zájmových nebo politických kauz. Korupční riziko pro ně není nové, je přítomno 
i při účinnosti stávající právní úpravy.  
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná úprava nepřináší negativní dopady na bezpečnost nebo obranu státu.  
 

Zvláštní část 
 
K části první – změna trestního řádu 
K bodu 1 [§ 6 odst. 1 písm. c)] 
V souladu s obecnou částí důvodové zprávy se zrušuje samostatné návrhové oprávnění 
zájmového sdružení občanů; nově se zájmová sdružení občanů můžou k návrhu odsouzeného 
pouze připojit, pokud zároveň nabídnou záruku za dovršení jeho nápravy. Změna § 6 odst. 1 
písm. c) se dále promítá i do § 331 odst. 3 tr. řádu (viz příslušný novelizační bod této části). 
 
K bodu 2 (§ 7 odst. 2)  
Pro zefektivnění práce PMS je důležité, aby v případech, kdy je činná (tedy kdy je pověřena 
zpracováním stanoviska o poměrech osoby, kdy je informována o případech vhodných 
pro mediaci atd.), měla informace o zásadních rozhodnutích – zejména o podání obžaloby, 
zastavení trestního stíhání a dalších skutečnostech, které mají přímý dopad na výkon práce 
probačního úředníka. Z tohoto důvodu se navrhuje obecné zakotvení oprávnění pro výměnu 
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informací mezi orgány činnými v trestním řízení a Probační a mediační službou, které jsou 
důležité pro plnění jejich úkolů.  
 
K bodům 3, 4, 12 až 14 (§ 27b, § 88d odst. 2, § 181 odst. 3, § 184 odst. 2 a 3) 
Dosavadní ustanovení trestního řádu neřeší komplexně všechny případy, v nichž je činný 
probační úředník. V souladu se změnou v pověřování PMS a postavení PMS (rozšíření 
působnosti v rámci přípravného řízení atd.) v rámci trestního řízení a také z důvodu vzniku 
souhrnného ustanovení týkajícího se výkonu dohledu a kontroly ze strany PMS se navrhuje 
předmětné ustanovení ve smyslu změn odůvodněných v obecné části důvodové zprávy 
zjednodušit a zobecnit. Probační úředník bude v trestním řízení činný na základě pověření 
vydaného orgánem činným v trestním řízení Probační a mediační službě anebo, stanoví-li tak 
trestní řád nebo jiný zákon, i bez takového pověření. Pověřován v rámci probace pak bude 
zásadně pouze tam, kde bude působení PMS záviset na úvaze orgánu činného v trestním 
řízení, ne tedy v případech, kdy ingerenci Probační a mediační služby předpokládá sám zákon 
(např. v rámci výkonu trestu obecně prospěšných prací bude Probační a mediační službě 
zasláno pouze odsuzující rozhodnutí, nebude však vydáváno speciální pověření k tomu, aby 
byla v rámci tohoto trestu činná). Rozšiřuje se, v souladu s obecnou částí důvodové zprávy, 
činnost probačního úředníka nejen v rámci trestního stíhání, ale i do fáze prověřování, byť 
v této fázi bude moci být činný pouze na základě pokynu příslušného orgánu činného 
v trestním řízení.  
Nově se tedy navrhuje, aby byla úkony probace a mediace pověřována Probační a mediační 
služba (jako celek), nikoli konkrétní probační úředník – toto se promítá do jednotlivých 
ustanovení trestního řádu (§ 88d odst. 2, § 184 odst. 3). Zároveň dochází k opravě písařské 
chyby v § 181 odst. 3 a § 184 odst. 3. 
 
K bodům 5 až 10 a 17 až 21 (§ 179g odst. 3, 4, 6 a 7, § 179h odst. 1, § 307 odst. 4, 5, 7 a 8, 
§ 308 odst. 1) 
V souladu s obecnou částí důvodové zprávy se navrhuje explicitně stanovit, že je možné 
závazek spočívající v zdržení se určité činnosti podle § 179g odst. 2 písm. a) a § 307 odst. 2 
písm. a) trestního řádu přijmout i na dobu kratší, než je stanovená délka zkušební doby. 
Dále se stanovuje povinnost započítat dobu, po kterou bylo podezřelému nebo obviněnému 
před rozhodnutím o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném 
zastavení trestního stíhání znemožněno předmětnou činnost vykonávat, a to z důvodu odnětí 
oprávnění k výkonu této činnosti podle jiného právního předpisu nebo na základě 
jiného opatření orgánu veřejné moci, tj. obdobně jako je tomu v rámci trestu zákazu činnosti 
(§ 74 trestního zákoníku).  
Jelikož bude možné přijmout závazek zdržet se určité činnosti na dobu kratší, než bude 
stanovená délka zkušební doby, doplňuje se mezi obsahové náležitosti rozhodnutí 
o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání či podmíněném zastavení trestního 
stíhání stanovení předpokládaného data ukončení doby trvání závazku (tj. určení data, 
ke kterému, po provedení zápočtu podle § 179g odst. 4 trestního řádu, závazek bude vykonán, 
pokud nedojde k rozhodnutí o jeho prodloužení, přijetí nového závazku nebo rozhodnutí 
o neosvědčení se ve zkušební době); tato úprava se navrhuje i s ohledem na činnost orgánů, 
jež se na výkonu tohoto rozhodnutí budou spolupodílet – např. obec s rozšířenou působností, 
která bude nově oprávněna rozhodnout o vrácení řidičského oprávnění již po uplynutí 
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závazku zdržet se řízení motorových vozidel, nikoli až po rozhodnutí o tom, že se daná osoba 
osvědčila. 
Dále se v souladu s odůvodněním obsaženým v obecné části důvodové zprávy navrhuje, aby 
bylo možné v rámci podmíněného odložení podání návrhu na potrestání a podmíněného 
zastavení trestního stíhání uložit podezřelému/obviněnému nejenom přiměřená omezení 
a přiměřené povinnosti, ale také dohled.  
Vzhledem k tomu, že platná právní úprava výslovně neumožňuje uložit dospělému pachateli, 
který je ve věku blízkém věku mladistvých, opatření podle ZSVM a tím prohloubit 
individuální přístup k této skupině pachatelů, navrhuje se výslovně umožnit, aby v rámci 
těchto institutů mohla být ukládána i výchovná opatření, pokud je pachatel ve věku blízkém 
věku mladistvých.  
Platná právní úprava umožňuje výjimečně vzhledem k okolnostem případu a osobě 
podezřelého/obviněného ponechat podmíněné odložení podání návrhu na potrestání nebo 
podmíněné zastavení trestního stíhání v platnosti, nicméně jako prostředek „zpřísnění“ 
umožňuje pouze prodloužit zkušební dobu. Jde-li o obdobné případy, tedy o výjimečné 
ponechání v platnosti v rámci vykonávacího řízení, právní úprava nabízí mnohem širší škálu 
institutů, jenž můžou být odsouzenému zároveň s takovým rozhodnutím uloženy. Navrhuje se 
proto, aby v rámci rozhodnutí o ponechání podmíněného odložení podání návrhu na potrestání 
či podmíněného zastavení trestního stíhání bylo možné podezřelému nebo obviněnému 
prodloužit zkušební dobu nově až o dva roky, přičemž maximální pětiletá délka zkušební 
doby zůstává zachována. Kromě toho se navrhuje do výčtu opatření, jež můžou být 
podezřelému či obviněnému „douloženy“, doplnit možnost uložit dosud neuložený dohled, 
přiměřená omezení, přiměřené povinnosti nebo výchovná opatření, či přijmout prodloužení 
závazku zdržet se určité činnosti anebo zcela nový závazek. Opatření či dohled, které byly již 
uloženy, závazek, který byl již přijat a pořád trvá, či další podmínky, které byly v rámci 
rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení 
trestního stíhání uloženy, platí i nadále.  
 
K bodům 11 a 22 (§ 179i, § 308a) 
V návaznosti na zavedení možnosti zrušit uložený dohled, přiměřená omezení, přiměřené 
povinnosti nebo výchovná opatření v rámci vykonávacího řízení se navrhuje obdobnou 
úpravu zakotvit i v  rámci podmíněného odložení podání návrhu na potrestání a podmíněného 
zastavení trestního stíhání. V této souvislosti se též doplňují odkazová ustanovení na obdobné 
použití ustanovení z vykonávacího řízení, která se týkají procesního postupu při výkonu 
kontroly, dohledu či při zrušení uloženého dohledu, přiměřeného omezení, přiměřené 
povinnosti nebo výchovného opatření, tj. nové odkazy na § 350k a 350l. 
Vzhledem k tomu, že závazek zdržet se určité činnosti může trvat až 5 let (tj. po dobu 
maximální délky zkušební doby), a také k tomu, že v případě uložení trestu zákazu činnosti 
je možné upustit od výkonu tohoto trestu, se z důvodu přílišné tvrdosti navrhuje umožnit, 
aby po výkonu poloviny závazku zdržet se určité činnosti pro účely podmíněného odložení 
podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, bylo možné 
rozhodnout o tom, že zbytek závazku nebude vykonán. Toto rozhodnutí ovšem může být 
učiněno pouze za předpokladu, že podezřelý/obviněný v době trvání tohoto závazku prokázal 
způsobem svého života, že jeho dalšího výkonu není třeba. Na druhou stranu se navrhuje, 
aby v případě zrušení závazku bylo možné zároveň prodloužit samotnou délku zkušební doby, 
čímž se zabezpečí prohloubení individuálního přístupu k pachateli trestného činu (zajistí 
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se dostatečný časový prostor, kdy lze sledovat, zda se předpoklad vedení řádného života 
naplnil).  
 
K bodu 15 (§ 278 odst. 1) 
Jde o legislativně technickou změnu v návaznosti na změnu § 48 trestního zákoníku.  
 
K bodu 16 (§ 307 odst. 3) 
Platná právní úprava podmiňuje možnost rozhodnout o podmíněném odložení podání návrhu 
na potrestání a podmíněném zastavení trestního stíhání souhlasem podezřelého/obviněného. 
Nicméně pokud dal takový souhlas podezřelý pro účely podmíněného odložení podání návrhu 
na potrestání (tj. v rámci zkráceného přípravného řízení) a následně tato forma odklonu 
nebyla využita, je nutné pro účely rozhodnutí o zastavení trestního stíhání znovu zajistit 
souhlas této osoby. Jelikož faktický rozdíl mezi těmito instituty spočívá pouze v tom, 
že o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání rozhoduje pouze státní zástupce 
v rámci zkráceného přípravného řízení, jinak se podmínky uložení a opatření, které je možné 
uložit, nikterak neodlišují, navrhuje se k aplikaci podmíněného zastavení trestního stíhání 
nevyžadovat opakovaný předchozí souhlas po obviněném, který dal již souhlas s podmíněným 
odložením návrhu na potrestání; tato právní úprava nebude mít žádný vliv na možnost 
obviněného podat stížnost proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání.  
 
K bodům 23 až 27, 32 a 50 (§ 324 odst. 1, § 324a odst. 1 až 4, § 327 odst. 1 až 3, 
§ 331 odst. 1, § 333 odst. 1, § 334f odst. 1 až 3, § 350a odst. 4, § 350e, § 350h odst. 4) 
Platná právní úprava používá pro podání učiněné pachatelem označení „žádost“, zatímco 
pro podání učiněné např. státním zástupcem označení „návrh“. S ohledem na to, že tato 
terminologie není v rámci celého trestního řádu jednotná a také s ohledem na skutečnost, 
že mezi těmito pojmy není žádný věcný rozdíl, navrhuje se použít jednotné označení „návrh“. 
Dále se v souladu s obecnou částí důvodové zprávy navrhuje přenesení příslušnosti 
k rozhodnutím v rámci vykonávacího řízení, vyjma některých případů v rámci výkonu trestu 
odnětí svobody, ze soudu na předsedu senátu. 
U § 350e dále dochází k vypuštění obsoletní části, neboť od 1. ledna 2014 (po nabytí 
účinnosti novely provedené zákonem č. 105/2013 Sb.) již ministr spravedlnosti není oprávněn 
rozhodovat o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku.  
 
K bodu 28 (§ 328) 
Vzhledem k tomu, že k 31. prosinci 2004 došlo ke zrušení základní vojenské služby a armáda 
České republiky je již plně profesionální, je předmětné ustanovení obsoletní, a proto 
se navrhuje jeho vypuštění bez náhrady.  
 
K bodům 29 až 31, 33 až 35 (§ 329, § 330, § 330a, § 331, § 331a, § 332 odst. 1, § 333) 
Z důvodu vyčlenění problematiky výkonu kontroly a dohledu ze strany PMS do samostatných 
ustanovení se navrhuje reformulace celé pasáže, která se týká výkonu podmíněného 
odsouzení a podmíněného odsouzení s dohledem. Do reformulovaného textu se promítá též 
navržená změna ohledně přesunu rozhodovací pravomoci na předsedu senátu a změna 
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v postavení PMS, resp. v pověřování PMS jako celku (blíže odůvodnění k § 88d odst. 2). 
V souladu s obecnou částí důvodové zprávy se dále navrhuje promítnout do těchto ustanovení 
změny týkající se přesunu rozhodovací pravomoci do rukou předsedy senátu, upravit výjimky 
z nutnosti konat veřejné zasedání, doplnit možnost zrušit uložené přiměřené omezení, 
přiměřenou povinnost, výchovné opatření nebo dohled a upravit procesní postup při podávání 
návrhů na jejich zrušení. Dochází rovněž ke změnám systematiky. 
V části týkající se podmíněného propuštění se kromě toho zejména navrhuje možnost žádat 
o podmíněné propuštění pouze prostřednictvím ředitele věznice. 
Změnou v administraci podávaných žádostí o podmíněné propuštění – tedy zavedením 
povinnosti odsouzeného podat návrh prostřednictvím ředitele věznice – se má zabezpečit: 
a) komplexnost materiálu, kterou obdrží soud – společně s návrhem odsouzeného zašle 

věznice také hodnocení odsouzeného, své stanovisko a další materiály důležité 
pro rozhodnutí o podmíněném propuštění, čímž odpadne povinnost soudu si zpětně 
tyto materiály od Vězeňské služby České republiky vyžádat; uvedené podklady včetně 
návrhu na podmíněné propuštění by měla Vězeňská služba České republiky zaslat soudu 
do 10 dnů, čímž se zabezpečí, aby lhůta 30 dnů, kterou má soud na rozhodnutí o návrhu, 
nebyla krácena, naopak prodlouží se o čas, který soud „ušetří“ tím, že si již nemusí zpětně 
vyžadovat podklady od Vězeňské služby; 

b) snížení počtu žádostí o podmíněné propuštění, které nesplňují zákonné požadavky – mnohé 
žádosti odsouzení podávají, i když není splněna ani základní formální podmínka, tj. výkon 
stanovené části trestu (§ 88 tr. zák.); bude-li taková žádost předložena, upozorní ředitel 
věznice na tuto skutečnost odsouzeného (pokud odsouzený bude trvat na zaslání své 
žádosti soudu, nebude Vězeňská služba České republiky soudu zasílat další materiály 
o odsouzeném, protože soud takovou žádost musí zamítnout); 

c) včasné informování Vězeňské služby České republiky – Vězeňská služba České republiky 
bude mít možnost v podstatě okamžitě po podání návrhu odsouzeným upravit program 
zacházení, takový odsouzený by bez závažného důvodu neměl být přemísťován do věznice 
mimo obvod soudu, který takové řízení vede apod. 

Žádosti odsouzených, které nebudou podány prostřednictvím ředitele věznice, budou 
odsouzenému vráceny. 
Z důvodu zpřehlednění se též navrhuje úpravu obsaženou v § 331 odst. 5 upravit 
v samostatném § 331a, kde se dále doplňují nová odkazová ustanovení ohledně výkonu 
kontroly přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti anebo výchovného opatření 
a výkonu dohledu.  
Také se navrhuje, aby na rozhodnutí o tom, že se odsouzený osvědčil, zruší se uložené 
přiměřené omezení, přiměřená povinnost, výchovné opatření nebo dohled, anebo zda se 
zbytek trestu vykoná nebo se ponechává podmíněné propuštění v platnosti, použil obdobně 
postup upravený v rámci ustanovení o podmíněném odsouzení.  
Do znění § 333 se navrhuje v souladu s obecnou částí důvodové zprávy doplnit oprávnění 
předsedy senátu zamítnout návrh na podmíněné propuštění bez nutnosti konat veřejné 
zasedání, pokud byl tento návrh podán před uplynutím lhůty stanovené v zákoně 
pro podmíněné propuštění. Dále se navrhuje přiznat opravný prostředek odsouzenému 
i do výroku, kterým se v rámci rozhodnutí o podmíněném propuštění ukládá dohled nebo jiná 
opatření uvedená v § 89 odst. 2 trestního zákoníku, tj. stejně jako je tomu dnes v případě 
výroku o stanovení délky zkušební doby.   
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K bodu 36 (§ 333b) 
V souladu s obecnou částí důvodové zprávy se navrhuje sjednotit procesní postup 
při podávání návrhů na podmíněné propuštění a podávání návrhů na přeměnu trestu odnětí 
svobody v trest domácího vězení. V tomto smyslu se doplňuje možnost podat návrh 
na přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení i ředitelem věznice (případně se 
ředitel věznice může k návrhu odsouzeného připojit). Také se navrhuje stanovit minimální 
lhůtu pro možnost podat opakovaný návrh na přeměnu po tom, co byl předešlý návrh 
zamítnut; tato lhůta se navrhuje obdobná jako v případě podmíněného propuštění, tedy v délce 
šesti měsíců.  
 
K bodům 37, 41 a 46 (§ 334c, § 336, § 340b odst. 2) 
V souladu s obecnou částí důvodové zprávy se omezuje okruh přiměřených omezení 
a přiměřených povinností, jejichž kontrolou může být PMS pověřována; zároveň se zakotvuje 
povinnost odsouzených spolupracovat s probačním úředníkem, bude-li kontrolou pověřen.  
 
K bodu 38 (§ 334e) 
V souladu s obecnou částí důvodové zprávy se navrhuje řešit změny v průběhu výkonu trestu 
domácího vězení, jde-li o místo výkonu tohoto trestu, čas atd., prvotně na základě dohody 
mezi odsouzeným a probačním úředníkem. Také se zakotvuje oznamovací povinnost, 
na základě které musí probační úředník, který výkon trestu domácího vězení zajišťuje, 
bezodkladně o veškerých změnách informovat příslušný soud; pokud by předseda senátu 
s touto změnou nesouhlasil, navrhuje se ponechat mu možnost rozhodnutí změnit. 
Pro případy, kdy nedojde k dohodě o změně podmínek mezi odsouzeným a probačním 
úředníkem, bude na návrh probačního úředníka (státního zástupce nebo odsouzeného) 
rozhodovat příslušné změně předseda senátu.  
 
K bodu 39 (§ 334g) 
V návaznosti na obecnou část důvodové zprávy se navrhuje umožnit předsedovi senátu, 
aby v případě, že bude obsah spisového materiálu pro rozhodnutí postačující, a bude souhlasit 
státní zástupce a také odsouzený, mohl o přeměně trestu domácího vězení v trest odnětí 
svobody rozhodnout bez toho, aby konal veřejné zasedání. Před uplatněním tohoto postupu 
musí však předseda senátu dát možnost odsouzenému, aby se k věci vyjádřil; postačuje 
písemná forma. Jde-li o možnost uplatnit opravní prostředek, navrhuje se z důvodu zachování 
a garance práv odsouzeného připustit stížnost bez ohledu na skutečnost, zda bylo rozhodnuto 
ve veřejném zasedání nebo mimo něj, byť s tímto postupem souhlasil jak státní zástupce, tak 
odsouzený.  
Dále se navrhuje doplnit chybějící návrhové oprávnění pro státního zástupce, jelikož podle 
aktuálního právního stavu může návrh na přeměnu trestu domácího vězení v trest odnětí 
svobody podat pouze probační úředník; státní zástupce mohl doposud toliko iniciovat zahájení 
řízení z moci úřední.  
 
K bodům 40 až 44 (§ 336, § 336a, § 337, § 338, § 338a)  
V návaznosti na obecnou část důvodové zprávy se stanovuje povinnost předsedy senátu zaslat 
opis rozhodnutí, kterým byl uložen trest obecně prospěšných prací, jakmile se stane 
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vykonatelným, středisku PMS podle místa bydliště odsouzeného. Na základě tohoto úkonu 
PMS začne činit kroky potřebné k zahájení výkonu obecně prospěšných prací. Návrh počítá 
s tím, že druh a místo výkonu práce a jejího poskytovatele, a také datum nástupu, bude 
stanovovat zásadně PMS v dohodě s odsouzeným; v ideálním případě soudu bude doručena 
pouze zpráva o určení dne nástupu výkonu obecně prospěšných prací, tedy dne, od kterého 
se bude počítat lhůta pro výkon trestu obecně prospěšných prací, a pak až zpráva o vykonání 
obecně prospěšných prací. Soud, resp. předseda senátu, by rozhodoval pouze v těch 
případech, kdy by nedošlo k dohodě ohledně podmínek výkonu trestu mezi PMS 
a odsouzeným. Tento postup se navrhuje uplatnit také v případě změny místa, druhu práce 
či  poskytovatele v průběhu výkonu tohoto trestu. 
Dále zůstává zachována povinnost probačního úředníka informovat soud o porušení 
podmínek výkonu obecně prospěšných prací ze strany odsouzeného, přičemž se navrhuje 
výslovně stanovit, že mezi důvody porušení podmínek patří též nevedení řádného života 
či neplnění uložených omezení/povinností. Zůstává zachováno také návrhové oprávnění 
probačního úředníka a poskytovatele obecně prospěšných prací (prostřednictvím probačního 
úředníka) v případě, že intenzita porušení podmínek odůvodňuje přeměnu trestu obecně 
prospěšných prací.  
V návaznosti na zavedení možnosti zrušit přiměřené omezení nebo přiměřenou povinnost 
anebo výchovné opatření se doplňují odkazová ustanovení na přiměřené použití § 330.   
Dále se navrhuje zrušit nadpis nad § 336, jelikož formální akt spočívající ve vydání usnesení 
o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací již k započetí výkonu nebude potřeba. 
 
K bodu 45 (§ 340b odst. 1) 
V rámci legislativně technické úpravy se navrhuje zachovat standardní pořadí v rámci 
návrhového oprávnění a upravit použitou terminologii v návaznosti na změnu § 62 odst. 3 
trestního zákoníku. Dále se navrhuje zachovat jednotnou terminologii, jde-li o opatření 
ukládané podle ZSVM.  
 
K bodům 47, 49 a 53 (§ 350, § 350a odst. 5, § 350j) 
Podle platné právní úpravy se použijí na řízení o podmíněném upuštění od výkonu trestu 
zákazu činnosti, zákazu pobytu a zákazu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebo 
jeho zbytku, jakož i na řízení o nařízení výkonu zbytku těchto trestů, přiměřeně ustanovení 
týkající se podmíněného propuštění. Nicméně při aplikaci těchto ustanovení v praxi dochází 
k paradoxním situacím, kdy např. při rozhodování o přeměně trestu domácího vězení v trest 
odnětí svobody (§ 334g trestního řádu), což je nejintenzivnějším zásahem do práv 
odsouzeného, jelikož se rozhoduje o zbavení osobní svobody, je rozhodování svěřeno 
do rukou předsedy senátu a v případě nařízení trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo 
zákazu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, nebo jeho zbytku, bylo-li od jeho 
výkonu podmíněně upuštěno, rozhoduje dle zákonného znění soud (tj. samosoudce nebo 
senát). Další odlišnosti od rozhodování v rámci výkonu alternativních trestů lze spatřovat 
např. v oblasti povinnosti konat veřejné zasedání. Na základě těchto skutečností a z důvodu, 
že tresty spočívající v zákazech jsou druhy alternativních trestů a návrh předpokládá 
sjednocení podmínek výkonů těchto trestů, se navrhuje upravit výkon trestu zákazu činnosti, 
zákazu pobytu a zákazu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce tak, aby postup jak 
v případě kontroly výkonu, tak v případě nařízení výkonu a dalších souvisejících rozhodnutí 
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byl obdobný, jako je tomu u jiných trestů nespojených s odnětím svobody. V této souvislosti 
se doplňují odkazová ustanovení na přiměřené použití § 330.  
 
K bodu 48 (§ 350a odst. 4) 
Jde o legislativně technickou změnu v návaznosti na terminologii používanou zákonem 
č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
K bodům 51 a 52 (§ 350i odst. 1 až 3) 
V souladu s obecnou částí důvodové zprávy a v návaznosti na navrženou změnu § 27b 
trestního řádu se navrhuje předmětná ustanovení vypustit pro nadbytečnost, jelikož nově 
nebude zapotřebí samostatně PMS pověřovat k výkonu činností, jejíž výkon má zabezpečovat 
přímo na základě zákonného zmocnění.   
 
K bodům 54 až 56 (§ 350k, § 350l) 
Z důvodu zpřehlednění se navrhuje vydělit ustanovení týkající se výkonu kontroly chování 
odsouzeného probačním úředníkem, tj. výkon dohledu probačním úředníkem a výkon 
kontroly přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření probačním 
úředníkem, do samostatných ustanovení, včetně stanovení jednotného nadpisu.  
V souladu s obecnou částí důvodové zprávy návrh předpokládá, že periodické zprávy 
o průběhu výkonu odhledu či kontroly již běžně vyžadovány nebudou, nicméně ponechává 
možnost v konkrétním případě, kdy má soud za to, že jsou takovéto zprávy účelné a pro soud 
důležité, požádat PMS, aby v určených intervalech (tyto intervaly stanoví soud) soud 
o průběhu výkonu trestu informovala; posouzení účelnosti se zcela ponechává na úvaze 
soudce. 
Dále bude omezena možnost soudu pověřovat kontrolou přiměřených omezení a povinností 
probační úředníky, jelikož často v praxi dochází k případům, kdy soud požaduje 
od probačních úředníků, aby kontrolovali např. omezení spočívající v zákazu kontaktu 
s vybranými osobami nebo zákazu zdržovat se na určitých místech, přitom je ale kontrola 
těchto omezení ze strany probačních úředníků ve své podstatě neproveditelná a také se míjí 
smyslu prováděné probace. Proto napříště bude možné PMS pověřit kontrolou pouze 
vybraného okruhu omezení/povinností. 
Také se navrhuje v rámci těchto sběrných ustanovení upravit postup probačního úředníka 
v případě neplnění uložených podmínek výkonu trestu ze strany odsouzeného. Postup 
při výkonu dohledu je dnes upraven na vícero místech: 

• v § 51 trestního zákoníku – ustanovení týkající se výkonu dohledu u dospělých, 

• v § 80 odst. 4 ZSVM – ustanovení týkající se výkonu dohledu u mladistvých, 

• v § 7 odst. 3 ZPMS – procedurální úprava ve vztahu jak k výkonu dohledu, tak k výkonu 
kontroly.  

Uvedená ustanovení se různě prolínají, doplňují a jsou v mnohém duplicitní, proto se navrhuje 
danou problematiku upravit jednotně v rámci sběrných ustanovení v trestním řádu (jde 
o procesní otázky, tedy úpravu postupů pro případy, jež můžou v rámci výkonu dohledu 
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či kontroly nastat). S ohledem na zvláštnosti úpravy obsažené v ZSVM ve vztahu 
k mladistvým pachatelům se navrhuje tuto úpravu ponechat samostatně. 
 
K bodu 57 [oddíl sedmý a následující] 
Legislativní pravidla vlády neumožňují přeznačení paragrafů, stávající § 350k trestního řádu 
proto nelze bez dalšího označit jako § 350m. V odůvodňovaném novelizačním bodě tedy jde 
o legislativně technické změny v souvislosti s doplněním ustanovení ohledně výkonu kontroly 
a dohledu (§ 350k a § 350l), k žádným věcným změnám nedochází. 
 
K bodu 58 (§ 359 odst. 1) 
V návaznosti na obecnou část důvodové zprávy se navrhuje promítnout změny ohledně 
přesunu rozhodovací pravomoci na předsedu senátu a možnosti rozhodnout mimo veřejné 
zasedání do ustanovení upravující upuštění od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení 
se řízení motorových vozidel, samozřejmě za splnění zákonných podmínek.  
Další změna je toliko legislativně technické povahy, kdy se reaguje na sjednocení 
terminologie, jde-li o označení „podání“ (blíže odůvodnění k § 324 odst. 1). 
 
K bodu 59 (§ 359a) 
Jde o legislativně technické promítnutí změn navrhovaných v novele trestního zákoníku 
(§ 48 trestního zákoníku), kdy se umožňuje zrušení přiměřeného omezení, přiměřené 
povinnosti, výchovného opatření nebo dohledu po uplynutí minimálně jedné třetiny, alespoň 
však 6 měsíců, zkušební doby.  
 
K bodu 60 (§ 362 odst. 1) 
Podle platné právní úpravy, byla-li složena peněžitá částka určená na pomoc obětem trestných 
činů pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání a následně z nějakého důvody nebylo 
trestní řízení podmíněně zastaveno, předseda senátu nebo v přípravném řízení státní zástupce 
musí zajistit, aby tato částka byla obviněnému vrácena. Tato právní úprava ovšem nepočítá 
s vrácením peněžité částky v případech, kdy sice o podmíněném zastavení rozhodnuto bylo, 
ovšem z důvodu neosvědčení se ve zkušební době se v daném řízení pokračovalo, a následně 
nebyl obviněný uznán vinným. Proto se navrhuje, aby napříště i v případech, kdy nebude 
následně v dané věci obviněný uznán vinným nebo bude viny zproštěn, měl soud povinnost 
složenou peněžitou částku také vrátit.   
 
K bodům 61 a 62 (§ 362 odst. 2) 
V souvislosti s navrženou změnou § 179g a násl. a § 307 a násl. trestního řádu se navrhuje 
upravit výčet rozhodnutí, jež je potřebné zasílat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
v souvislosti s podmíněným zastavením trestního stíhání tak, aby měl obecný úřad dostatek 
informací potřebných pro navazující rozhodnutí (např. pro rozhodnutí o vrácení řidičského 
oprávnění). Také se doplňuje povinnost zasílat předmětná rozhodnutí bezodkladně, 
a to z důvodu zabezpečení rychlé výměny informací pro účely dalších opatření (provedení 
záznamu v rámci registru řidičů, nepovolení vrácení řidičského oprávnění atd.).  
Z důvodu přehlednosti se též navrhuje tento výčet rozčlenit do jednotlivých písmen. 
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K čl. II [přechodné ustanovení] 
Splnění nových podmínek, jež se stanovují pro návrh na podmíněné propuštění z výkonu 
trestu odnětí svobody, tj. nutnost podat návrh prostřednictvím ředitele věznice či nemožnost 
podat samostatný návrh zájmovým sdružením občanů, bude posuzováno až ve vztahu 
k návrhům na podmíněné propuštění, které budou podány po nabytí účinnosti tohoto zákona; 
návrhy podané před nabytím účinnosti budou posuzovány podle dosavadní právní úpravy. 
 
K části druhé – změna trestního zákoníku  
K bodům 1, 4, 9, 11 až 13 a 15 (§ 48 odst. 6, § 60a, § 65 odst. 2, § 75 odst. 6, § 82a, § 85a, 
§ 91 odst. 1) 
V souladu s obecnou částí důvodové zprávy se navrhuje umožnit, aby soud rozhodl o zrušení 
uložených přiměřených omezení, přiměřených povinností či výchovných opatření anebo 
dohledu, a to za předpokladu, že daná osoba vede ve zkušební době řádný život a plněním 
svých povinností prokázala polepšení, není už zapotřebí zvýšeně sledovat a kontrolovat její 
chování, a tedy lze očekávat, že povede řádný život i bez těchto opatření. Tímto nástrojem 
se eliminuje nutnost výkonu dohledu nebo kontroly probačního úředníka nad osobami, 
u kterých to již není potřeba a dohled/kontrola se tak u těchto osob stává pouze „formalitou“.  
 
K bodům 2 a 3 (§ 51) 

Jak plyne ze změn navrhovaných v trestním řádu, výkonem probace a mediace již nebude 
pověřován jednotlivý probační úředník či jednotlivé středisko Probační a mediační služby, 
ale Probační a mediační služba jako celek. Postup probačního úředníka při výkonu dohledu 
bude upraven v trestním řádu (návrh nového § 350k trestního řádu).  
 
K bodu 5 (§ 61) 
V návaznosti na obecnou část důvodové zprávy se navrhuje explicitně stanovit, že nevedení 
řádného života v průběhu výkonu trestu domácího vězení je důvodem pro přeměnu trestu 
domácího vězení v trest odnětí svobody. Podmínka vedení řádného života přitom není žádné 
novum; nevedení řádného života je důvodem pro přeměnu např. u podmíněného upuštění 
od potrestání, podmíněného propuštění atd. Tento aspekt výkonu trestu, byť to doposud 
nebylo explicitně vymezeno v rámci podmínek pro přeměnu, byl v praxi soudy a státními 
zástupci při rozhodování zohledňován (v tomto směru lze např. poukázat i na skutečnost, 
že osobě, které byl uložen trest domácího vězení, mohou být ukládána přiměřená omezení 
a povinnosti, a to právě za účelem vedení řádného života – viz § 60 odst. 5 trestního 
zákoníku). 
 

K bodu 6 (§ 62 odst. 2, § 65 odst. 4) 
Jde o legislativně technickou změnu v reakci na změnu § 65.  
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K bodům 7 a 14 (§ 62 odst. 3, § 89 odst. 2) 
Definice poskytovatelů obecně prospěšných prací obsažená v trestním zákoníku se v praxi 
ukazuje jako poměrně limitující. Navrhuje se proto upravit definici poskytovatelů obecně 
prospěšných prací tak, aby i nadále zůstala zachována podstata tohoto trestu, tj. aby se jednalo 
o bezplatný výkon prací konaných ve veřejném zájmu a nedocházelo k výkonu těchto činností 
za účelem zisku. Definice poskytovatelů obecně prospěšných prací se tak navrhuje rozšířit jak 
o kraje, které v aktuálním výčtu chybí, tak o veškeré právnické osoby, které se jednak 
zabývají jednou z taxativně vymezených oblastí a zároveň tuto činnost nevykonávají primárně 
za účelem dosažení zisku (např. nemocnice s majetkovou účastí státu, domovy důchodců, 
které jsou příspěvkovými organizacemi atd.). 
 
K bodu 8 (§ 65 odst. 1) 
Jednou ze změn navrhovaných v právní úpravě výkonu trestu obecně prospěšných prací 
je i to, že tento trest nebude nařizován; den nástupu výkonu tohoto trestu bude zásadně 
stanovovat probační úředník. Nově tedy nebude běžet doba jednoho roku, do kdy musí být 
nejpozději tento trest vykonán, ode dne nařízení jeho výkonu, ale ode dne stanoveného jako 
den nástupu výkonu tohoto trestu. Tato změna je vhodná též s ohledem na skutečnost, že mezi 
nařízením výkonu trestu obecně prospěšných prací a samotným započetím výkonu práce 
pro poskytovatele obecně prospěšných prací může uběhnout určitá doba, o kterou se pak 
zkracuje doba, během které je potřebné trest obecně prospěšných prací vykonat.  
 
K bodu 10 (§ 73 odst. 4) 
V návaznosti na obecnou část důvodové zprávy se stanovuje, že v rámci posouzení okolností, 
jež odůvodňují výměru trestu zákazu činnosti, soud přihlédne také ke skutečnosti, zda 
a v jakém rozsahu pachatel nevykonával činnost, která je předmětem tohoto trestu, z důvodu, 
že se k tomu dobrovolně zavázal pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání nebo 
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání. Zejména by měl soud přihlédnout 
ke skutečnosti, že v trestním řízení bylo pokračováno na základě jiné skutečnosti, než 
je neplnění tohoto závazku.  
 

K bodu 16 (§ 91 odst. 3) 
Jelikož je v rámci rozhodnutí o ponechání podmíněného propuštění nebo podmíněného 
upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu 
na sportovní, kulturní a jiné společenské akce možné stanovit nad odsouzeným dosud 
neuložený dohled, navrhuje se doplnit odkaz na ustanovení upravující výkon dohledu, 
obdobně jako u rozhodnutí o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem, ponechání 
trestu obecně prospěšných prací v platnosti za současného uložení dohledu atd. 
 
K bodu 17 (§ 91 odst. 5) 
Jde o legislativně technickou změnu reagující na změnu § 91.  
 
K části třetí – změna zákona o Probační a mediační službě 
K bodům 1, 2 a 21 (poznámka pod čarou č. 1, § 1 odst. 1, § 15a) 
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Jedním z cílů návrhu zákona je umožnit, aby Probační a mediační služba působila i rámci 
řízení ve věcech dětí mladších 15 let (blíže viz obecná část důvodové zprávy). 
 
K bodům 3 až 5, 7, 10, 11, 15 až 17 [§ 2 odst. 1, 2 odst. 2, § 4 odst. 2 písm. a) a b), § 4 odst. 7 
až 9, § 7 odst. 1 a 2]  
Úkony probace a mediace již – v souladu s obecnou částí důvodové zprávy – nebudou 
pověřováni úředníci Probační a mediační služby, ale Probační a mediační služba jako taková.  
Jedním z cílů návrhu zákona je umožnit, aby Probační a mediační služba působila i rámci 
prověřování, tj. před zahájení trestního stíhání, v rozsahu uvedeném v obecné části důvodové 
zprávy. Tato změna, která je primárně obsažena v § 27b trestního řádu, se promítá 
i do příslušných ustanovení zákona o Probační a mediační službě. V rámci prověřování však 
Probační a mediační služba bude moci vykonávat svoji činnost striktně pouze na základě 
pověření orgánů činných v trestním řízení; toto omezení má zabezpečit, aby nedošlo 
ke zmaření účelu trestního řízení např. zahájením „předčasné“ mediace.  
Zároveň dochází k upřesnění výčtu institutů, kdy Probační a mediační služba může být 
pověřena kontrolou výkonu omezení, povinností či opatření uložených soudem nebo 
v přípravném řízení státním zástupcem.   
V § 7 odst. 2 se z důvodu nadbytečnosti navrhuje vypustit samostatné vymezení oprávnění 
PMS zjišťovat stanovisko obviněného k uložení trestu obecně prospěšných prací, neboť PMS 
může v rámci trestního řízení obecně zjišťovat stanovisko k uložení kteréhokoli trestu 
nespojeného s odnětím svobody.  
 
K bodu 6 [§ 4 odst. 1]  
Změny v postavení Probační a mediační služby v rámci trestního řízení se musí projevit 
i v obecném vymezení její činnosti.  
 
K bodu 8 [§ 4 odst. 2 písm. b)]  
V návaznosti na změny navrhované v trestním řádu se navrhuje doplnit oprávnění PMS 
vyvíjet činnost spočívající ve vytváření podmínek pro rozhodnutí i v případě podmíněného 
odložení podání návrhu na potrestání a ve vztahu k mládeži v případě odstoupení od trestního 
stíhání.  
 
K bodu 9 [§ 4 odst. 2 písm. d)]  
Zpřesnění vymezení případů, ve kterých může být PMS pověřena výkonem kontroly 
uložených podmínek, omezení, povinností a opatření, pokud nebyl uložen dohled. Dále 
se z důvodu nadbytečnosti vypouští samostatné vymezení kontroly výkonu trestu obecně 
prospěšných prací, jelikož tento trest spadá pod obecný pojem „tresty nespojené s odnětím 
svobody“.  
 
K bodu 12 (§ 5 odst. 1)  
V souladu s obecnou částí důvodové zprávy se stanovuje povinnost vzájemné úzké spolupráce 
mezi orgány činnými v trestním řízení a Probační a mediační službou nezbytné pro výkon 
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působnosti v rámci trestního řízení či řízení podle hlavy III zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže.  
 
K bodu 13 (§ 5 odst. 5)  
Legislativně technická změna spočívající v přečíslování vnitřních odkazů v návaznosti 
na doplnění nového odstavce.  
 
K bodu 14 (§ 5 odst. 6)  
Jelikož zejména úkony mediace můžou směřovat i proti osobě, jež je ve vazbě nebo 
ve výkonu trestu odnětí svobody a zároveň je v postavení osoby podezřelé, obviněné 
či například též poškozené v jiné trestní věci, která může být ve kterémkoli stádiu trestního 
řízení (ve fázi před zahájením trestního stíhání, ve vyšetřování atd.), navrhuje se reformulovat 
toto ustanovení tak, aby právní úprava umožňovala postihnout veškeré tyto případy.   
 
K bodům 18 a 19 (§ 7 odst. 3 a 5)  
Ustanovení týkající se postupu PMS při výkonu dohledu či kontroly obsažená v trestním řádu 
se plně uplatní i pro řízení vedená podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže; ustanovení 
§ 7 odst. 3 se proto navrhuje vypustit. V návaznosti na vypuštění tohoto ustanovení 
se upravují též vnitřní odkazy.  
 
K bodu 20 (§ 8)  
Úkony probace a mediace již – v souladu s obecnou částí důvodové zprávy – nebudou 
pověřováni úředníci Probační a mediační služby, ale Probační služba jako taková. Je pak 
na ní, aby stanovila, který probační úředník bude jednotlivé úkony vykonávat. I z tohoto 
důvodu se navrhuje, aby důvody vyloučení probačního úředníka posuzoval jeho přímý 
nadřízený. Toto samozřejmě nevylučuje, aby orgány činné v trestním řízení, pokud budou mít 
za to, že probační úředník nepostupuje řádně, mohly dát PMS podnět k řešení nastalé situace. 
 
K části čtvrté – změna zákona o Rejstříku trestů 
Údaje o podmíněném zastavení trestního stíhání a o podmíněném odložení podání návrhu 
na potrestání se evidují v evidenci vedené Rejstříkem trestů. Navrhuje se, aby byly evidovány 
i údaje o tom, že zbytek závazku zdržet se určité činnosti, ke které se podezřelý/obviněný 
zavázal pro účely podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo zastavení trestního 
stíhání, nebude vykonán.  
 
K části páté – změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody 
V souladu s obecnou částí důvodové zprávy se stanovuje postup při podání žádosti 
odsouzeného o podmíněné propuštění nebo o přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího 
vězení prostřednictvím věznice. Návrh je povinna věznice zaslat do 10 pracovních dnů 
po jeho podání okresnímu soudu, v jehož obvodu se věznice nachází; k návrhu připojí 
stanovisko ředitele věznice a další potřebné podklady. To neplatí v případě předčasných 
žádostí (v těchto případech je odsouzený na předčasnost podání žádosti upozorněn, a pokud 
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i přes toto upozornění trvá na jejím zaslání, věznice zašle soudu pouze vlastní žádost bez 
svého stanoviska).  
Vzhledem k tomu, že soud rozhoduje o žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění podle 
§ 88 odst. 2 tr. zák. pouze tehdy, pokud je k ní připojeno kladné stanovisko ředitele věznice 
(§ 331 tr. řádu), pak pokud k takové žádosti ředitel věznice kladné stanovisko nevydá, bylo by 
zbytečné návrh soudu zasílat, neboť by byl neprojednatelný a soud by musel takovou žádost 
odsouzenému vrátit. 
 
K části šesté – změna zákona o silničním provozu 
Jednou ze změn obsažených v trestním řádu je zakotvení toho, že je možné přijmout závazek 
podezřelého nebo obviněného spočívající v zdržení se určité činnosti pro účely podmíněného 
odložení podání návrhu na potrestání [§ 179g odst. 2 písm. a) trestního řádu] nebo 
podmíněného zastavení trestního stíhání [§ 307 odst. 2 písm. a) trestního řádu] na dobu kratší 
než je délka stanovené zkušební doby, a že je možné tento závazek v rámci zkušební doby 
prodloužit. Tyto změny je třeba promítnout do příslušných ustanovení zákona o silničním 
provozu.  
Z důvodu přehlednosti úpravy se zároveň § 102 odst. 1 rozčleňuje do jednotlivých písmen.  
V ustanovení § 123e odst. 3 se reaguje i na souběžně projednávanou novelu zákona 
o silničním provozu (č.j. předkladatele 6/2019-510-LD), která se týká odečítání bodů46, kdy 
je zapotřebí do v této souběžné novele zaváděného mechanismu zakotvit též výkon závazku 
zdržet se řízení motorových vozidel pro účely podmíněného odložení podání návrhu 
na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání. 
 
K části sedmé – změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže 
K bodu 1 (§ 14 odst. 3) 
V souladu s obecnou částí důvodové zprávy se stanovuje, že soud může v průběhu zkušební 
doby některé nebo všechna uložená výchovná opatření zrušil. Stanovuje se také minimální 
doba, po kterou musí mladistvý vést řádný život, aby prokázal, že se polepšil a není tedy již 
zapotřebí zvýšeně sledovat a kontrolovat jeho chování.   
 
K bodům 2, 6 a 12 (§ 14 odst. 5, § 22 odst. 3, § 23 odst. 1, § 49 odst. 1, § 78 odst. 2) 
Navrhuje se ve všech případech, kdy je možné uložit mladistvému dohled, pro zpřesnění 
doplnit odkaz na ustanovení, podle kterého má být tento dohled vykonáván (§ 16 ZSVM), 
aby bylo zcela jasné, že se primárně použije toto ustanovení, nikoli ustanovení trestního 
zákoníku upravující dohled (§ 49 až 51). Zákon o soudnictví ve věcech mládeže upravuje 

                                                           
46 Tato novela modifikuje pravidla pro odečítání bodů -  k odečítání bodů standardně dochází, pokud řidiči 
po dobu 12, 24 resp. 36 měsíců nebyly zapsány další body. Podle současné právní úpravy však po dobu výkonu 
správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel doba 
pro  odečítání bodů neběží, tzn. po ukončení výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti má řidič stále 
původní počet bodů. Tato úprava je však v porovnání se skutečností, že v případě pozbytí řidičského oprávnění 
v důsledku dosažení stanoveného počtu bodů jsou řidiči po roce neřízení odečteny všechny body, svým 
způsobem nespravedlivá, a proto se navrhuje ke zmírnění této nevyváženosti pro případ, že zákaz činnosti trval 
nejméně 1 rok, umožnit odečítání příslušného počtu bodů. 
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výkon dohledu u mladistvých pouze v § 33 (podmíněné odsouzení s dohledem) a 47 odst. 7 
(dohled při propuštění mladistvého z vazby). 
 
K bodu 3 (§ 14 odst. 7) 
Jde o legislativně technickou změnu, která reaguje na doplnění nového odstavce. 
 
K bodu 4 (§ 15 odst. 5) 
Stávající právní úprava umožňuje zrušit uložené výchovné opatření v případě, že se jeho 
úplné nebo včasné plnění ukáže pro mladistvého nemožné nebo je nelze na něm spravedlivě 
požadovat. V souladu s obecnou částí důvodové zprávy se navrhuje k těmto důvodům doplnit 
možnost zrušit uložené výchovné opatření v případě, pokud uplynula jedna třetina doby, 
na kterou bylo uloženo, nejdříve však po uplynutí šesti měsíců. Uvedené rozhodnutí ovšem 
nebude mít žádný vliv na délku zkušební doby, jež byla mladistvému stanovena.  
 
K bodům 5 a 7 (§ 17 odst. 4, § 61 odst. 1) 
Obdobně jako v případě trestního řízení vedeného podle trestního řádu, i v řízení podle 
zákona o soudnictví ve věcech mládeže již výkonem probace a mediace nebude pověřován 
jednotlivý probační úředník či jednotlivé středisko Probační a mediační služby, ale Probační 
a mediační služba jako celek (tím nejsou vyloučeny situace, kdy může Probační a mediační 
služba vykonávat probační a mediační činnost i bez výslovného pověření příslušného orgánu 
činného v trestním řízení).   
 
K bodu 8 (§ 69 odst. 2) 
Podle platné právní úpravy lze v případě rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu 
na potrestání nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání mladistvému stanovit kratší 
zkušební dobu než dospělému pachateli, tj. v rozmezí 6 měsíců až tří let. Jelikož ve zbylých 
částech ZSVM tyto instituty neupravuje, je nutné postupovat podle příslušných ustanovení 
trestního řádu. V návaznosti na změny v rámci trestního řádu, dle kterých bude možné 
zkušební dobu u těchto institutů za splnění zákonných podmínek prodloužit až o dva roky 
(přičemž nesmí překročit 5 let, což je i maximální délka zkušební doby, kterou lze uložit), 
je nutné v případě mladistvým pachatelů možnost prodloužení zkušební doby upravit 
samostatně. V opačném případě by celkové délka zkušební doba (po prodloužení) mohla 
dosáhnout 5 let (obdobně jako u dospělých pachatelů), což popírá odlišný přístup 
k mladistvým pachatelům, který ZSVM deklaruje. Z tohoto důvodu se navrhuje umožnit 
prodloužení zkušební doby v případě podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo 
podmíněného zastavení trestního stíhání u mladistvých maximálně o jeden rok, přičemž její 
celkové délka nesmí přesáhnout celkovou již dnes zákonem přípustnou délku, tedy 3 roky.  
 
K bodům 9 a 10 (§ 74 odst. 2 a § 75) 
Postavení probačního úředníka je nově vymezeno v § 27b trestního řádu, který se aplikuje 
i na řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Ustanovení § 75 odst. 2, které kromě 
toho vymezuje působnost Probační a mediační služby (nikoli tedy probačního úředníka) 
pouze v rámci výkonu rozhodnutí, se tak stává nadbytečným. Ustanovení § 75 odst. 2 
se zařazuje na systematicky vhodnější místo (do § 74). 
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K bodům 11 a 19 (§ 77 odst. 2, § 79 odst. 1, § 83 odst. 1, § 84 odst. 1, § 85 odst. 1, § 86 
odst. 1, § 87 odst. 1) 
V souladu s obecnou částí důvodové zprávy se zakotvuje, že v případě rozhodnutí o upuštění 
od výkonu odnětí svobody, přeřazení mladistvého do věznice pro ostatní odsouzené z důvodu 
dosažení 19 roku věku, upuštění od výkonu ochranné výchovy před jejím započetím, 
propuštění z ochranné výchovy, podmíněném umístění mladistvého mimo výchovné zařízení, 
prodloužení ochranné výchovy a o změně ochranné výchovy v ústavní výchovu, bude 
rozhodovat předseda senátu, nikoli soud.  
 
K bodu 13 (§ 80 odst. 1) 
Obdobně jako v případě trestního řízení vedeného podle trestního řádu, i v řízení podle 
zákona o soudnictví ve věcech mládeže již výkonem probace a mediace nebude pověřován 
jednotlivý probační úředník či jednotlivé středisko Probační a mediační služby, ale Probační 
a mediační služba jako celek.  
 
K bodu 14 (§ 80 odst. 2) 
Současná právní úprava taxativně vymezuje, na kterých místech je probační úředník povinen 
při výkonu dohledu mladistvého pravidelně navštěvovat. Na základě poznatků z praxe 
se ukazuje, že povinnost navštěvovat mladistvého na všech vymezených místech může být 
kontraproduktivní a v rozporu s účelem, kterého se má uloženým dohledem dosáhnout. 
Navrhuje se proto ponechat na zvážení probačního úředníka, na kterých místech 
je v konkrétním případě potřeba mladistvého za účelem výkonu dohledu navštěvovat; 
povinnost pravidelných návštěv se navrhuje ponechat pouze v bydlišti mladistvého. 
 
K bodu 15 (§ 80 odst. 5) 
V souladu s obecnou částí důvodové zprávy se navrhuje zrušit povinnost zasílání 
periodických zpráv o průběhu výkonu dohledu či kontroly, nicméně ponechává se možnost 
v případě, kdy má soud nebo v přípravném řízení státní zástupce za to, že jsou takovéto 
zprávy účelné a pro další postup důležité, požádat PMS, aby probační úředník vykonávající 
dohled v určených intervalech informoval o průběhu výkonu dohledu. Posouzení účelnosti 
se zcela ponechává na úvaze soudce nebo státního zástupce. 
 
K bodu 16 (§ 80 odst. 6 a 7) 
V souladu s obecnou částí důvodové zprávy a v návaznosti na změnu § 15 odst. 5 ZSVM 
se upravuje procesní postup ohledně rozhodnutí o zrušení uloženého dohledu včetně uvedení 
oprávněných subjektů, které můžou návrh na zrušení dohledu podat, a dalších zákonných 
požadavků. Dále se navrhuje, v případě zamítnutí návrhu, zakotvit minimální dobu 6 měsíců, 
která musí uplynout, aby mohl mladistvý podat další návrh na zrušení dohledu.  
 
K bodu 17 (§ 81) 
Uložená výchovná opatření budou kontrolována předsedou senátu, ledaže jejich kontrolou 
je pověřena Probační a mediační služba, přičemž ta bude moci být pověřena kontrolou 
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u omezeného okruhu výchovných opatření. V případě, že soud shledá potřebu kontroly 
některého z vymezených výchovných opatření, zašle opis rozhodnutí, kterým bylo dané 
opatření uloženo, středisku PMS. Dále se v souladu s obecnou částí důvodové zprávy 
upravuje procesní postup ohledně rozhodnutí o zrušení uloženého výchovného opatření 
včetně uvedení oprávněných subjektů, které můžou návrh podat a dalších zákonných 
požadavků. V případě, že bude kontrolou výchovného opatření pověřena PMS, bude nutné 
k návrhu na zrušení přiložit kladné stanovisko probačního úředníka. Též se navrhuje ponechat 
lhůtu 30 dnů, ve které musí být o zrušení nebo změně výchovného opatření rozhodnuto.  
 
K bodům 17, 18, 20 až 25 (§ 81 odst. 5, § 83 odst. 2, § 84 odst. 2, § 85 odst. 2, § 86 odst. 3 
a 5, § 87 odst. 2 a 3) 
V souladu s obecnou částí důvodové zprávy se stanovuje, že za splnění zákonných podmínek 
(souhlas státního zástupce) může rozhodnutí ve prospěch mladistvého, tj. rozhodnutí o tom, 
že se upouští od výkonu ochranné výchovy před jejím započetím, že se mladistvý propustí 
z ochranné výchovy, že se mladistvý umísťuje mimo výchovné zařízení, učinit předseda 
senátu i mimo veřejné zasedání.  
Se souhlasem státního zástupce a mladistvého a za předpokladu, že údaje obsažené 
ve spisovém materiálu jsou pro dané rozhodnutí dostačující, může předseda senátu 
rozhodnout mimo veřejné zasedání též o tom, zda povolí změnu ochranné výchovy v ústavní 
výchovu nebo zda prodlouží ochrannou výchovu. Proti těmto rozhodnutím je stížnost 
přípustná. 
 
K bodům 26 a 27 (§ 90 odst. 1, § 92 odst. 2) 
Jedním z cílů, který je návrhem sledován, je zakotvení působnosti Probační a mediační služby 
i v řízení podle hlavy III ZSVM. V souladu s tímto záměrem se stanovuje, že Probační 
a mediační služba může být využita zjištěním podkladů k osobě dítěte a jeho osobním, 
rodinným a jiným poměrům, a to již pro účely podání návrhu státního zastupitelství 
na zahájení řízení podle § 90 odst. 1 ZSVM, nebo následně v řízení před soudem. 
Pro zjišťování poměrů či pro vypracování zprávy o osobních, rodinných a sociálních 
poměrech a aktuální životní situaci dítěte se přiměřeně užijí ustanovení § 55 a 56.  
 
K bodům 28 a 29 (§ 93 odst. 6 a 7) 
Jde o legislativně technickou změnu v návaznosti na doplnění či přečíslování příslušných 
ustanovení.  
Dále se v § 93 odst. 6 navrhuje, obdobně jako v řízení proti mladistvým (viz navrhované 
změny § 81), ponechat obligatorní povinnost návštěv dítěte, nad nímž je vykonáván dohled, 
pouze v jeho bydlišti. Návštěvu zbylých míst, tj. ve škole či na jiném vhodném místě, 
se navrhuje ponechat na zvážení probačního úředníka, který dohled vykonává, který tak může 
zohlednit okolnosti jednotlivého případu, potřebnost těchto návštěv, ale i např. to, zda 
návštěvami ve škole nedojde k nežádoucí stigmatizaci dítěte.   
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K části osmé – změna zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících 
státního zastupitelství 
K bodu 1 [§12 písm. b)] 
Vyšší soudní úředník v trestním řízení může, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, provádět 
veškeré úkony soudu prvního stupně, nejde-li o úkony vyjmenované v § 12 zákona o vyšších 
soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství. V tomto ustanovení jsou 
z provádění úkonů soudu prvního stupně vyšší soudní úředníci vyloučeni mj. i v případě 
příkazů vydaných podle trestního řádu (např. příkaz k odnětí věci, k domovní prohlídce, 
k prohlídce jiných prostor a pozemků, k osobní prohlídce atd.). Do tohoto výčtu se navrhuje 
zařadit i nový příkaz k uchování dat nebo k znemožnění přístupu k nim (§ 7b trestního řádu), 
který byl do trestního řádu zaveden novelou provedenou zákonem č. 287/2018 Sb. 
 
K bodu 2 [§ 12 písm. g)] 
V návaznosti na přesun rozhodovací pravomoci na předsedu senátu, rozšíření možnosti 
rozhodnout mimo veřejné zasedání a s ohledem na zavedení nového institutu „zrušení 
přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti, výchovného opatření či dohledu“ se navrhuje 
rozšířit výčet úkonů, jež nemůžou provádět vyšší soudní úředníci, o rozhodování o tom, zda 
se zruší uložené přiměřené omezení, přiměřená povinnost, výchovné opatření nebo dohled 
nebo zda se trest přemění anebo zda se trest nebo jeho zbytek vykoná. Tato rozhodnutí svým 
charakterem vylučují, aby byly vydávány vyššími soudními úředníky.  
 
K bodům 3 až 5 [§ 16 odst. 1 písm. f), h) a i)] 
V návaznosti na navržené změny týkající se možnosti rozhodnout o tom, že zbytek závazku 
zdržet se určité činnosti, k němuž se podezřelý nebo obviněný zavázal pro účely podmíněného 
odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, nebude 
vykonán, se navrhuje doplnit výčet věcí, jimiž může být vyšší úředník státního zastupitelství 
pověřen, o přípravu podkladů k tomuto rozhodnutí a zpracování jeho návrhu. Dále se navrhuje 
do § 16, který upravuje okruh věcí, jimiž může státní zástupce pověřit vyššího úředníka 
státního zastupitelství, doplnit možnost pověřit tohoto úředníka také vypracováním podkladů 
pro rozhodnutí o tom, zda se zruší uložené přiměřené omezení, přiměřená povinnost, 
výchovné opatření nebo dohled, a to jak v případě podmíněného zastavení trestního stíhání, 
tak v případě podmíněného odložení podání návrhu na potrestání.  
  
K části deváté – změna zákona o specifických zdravotních službách 
Ustanovení § 89e zákona o specifických zdravotních službách upravuje úhradu nákladů 
na poskytnutou záchytnou službu a na dopravu do záchytné stanice. Prokáže-li se přítomnost 
alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí poskytovateli záchytné služby náklady 
na poskytnutou záchytnou službu osoba, které byla záchytná služba poskytnuta; tato osoba 
hradí i náklady dopravy do záchytné stanice tomu, komu tyto náklady vznikly. Neprokáže-li 
se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí poskytovateli záchytné služby náklady 
na poskytnutou záchytnou službu ta instituce, která osobu k odbornému vyšetření vyzvala; 
ta hradí i náklady na dopravu. Mezi instituce oprávněné vyzvat osobu k orientačnímu 
vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před 
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návykovými látkami se nově řadí i Probační a mediační služba (viz příslušná část tohoto 
návrhu zákona), je proto ji třeba zařadit do výčtu institucí, které hradí náklady na poskytnutou 
záchytnou službu v případě, kdy se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky neprokáže. 
 
K části desáté – změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek 
Probační a mediační služba při výkonu své působnosti zabezpečuje mj. kontrolu výkonu 
přiměřené povinnosti „zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek“ 
podle § 48 odst. 4 písm. h) trestního zákoníku nebo výchovného omezení „neužívat návykové 
látky“ podle § 19 odst. 1 písm. e) zákona o soudnictví ve věcech mládeže; kontrolu, zda osoba 
není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky pak provádí ve vztahu k osobám, kterým 
byl uložen trest obecně prospěšných prací nebo opatření v podobě výkonu společensky 
prospěšné činnosti. V rámci této kontroly provádí pachateli orientační dechovou zkoušku, což 
je ovšem (vzhledem k potřebné přesnosti a rozsahu látek, jež je jí možné kontrolovat) 
nedostačující. Je proto nezbytné, aby Probační a mediační služba disponovala oprávněním 
provádět i orientační vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek (tj. jak 
dechovou zkoušku, tak vyšetření moči), případně aby mohla též iniciovat odborné lékařské 
vyšetření. Zároveň je nutné, aby kontrolovaná osoba měla povinnost takové vyšetření strpět. 
Z výše uvedených důvodů se navrhuje doplnit tato oprávnění PMS do příslušných ustanovení 
zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 
 
K části jedenácté – účinnost 
Účinnost návrhu zákona se stanovuje prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího 
po dni jeho vyhlášení, což lze považovat za přiměřenou dobu nezbytnou k  přizpůsobení 
systémů Vězeňské služby České republiky na administraci žádostí odsouzených o podmíněné 
propuštění, které se nově budou podávat pouze prostřednictvím věznice.  
 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32004L0038_170606.doc606      str. 1 z 160   

Celex: 32004L0038 Lhůta pro implementaci 30.04.2006 Úřední věstník                     L 158/77   Gestor MV Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová   5.4.2019 
Název: 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 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Čl.1 písm.a) Tato směrnice stanoví: 
a) podmínky výkonu práva volného pohybu a pobytu na území 
členských států občany Unie a jejich rodinnými příslušníky; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl.1 písm.b) b) právo trvalého pobytu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků na 
území členských států; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl.1 písm.c) c) omezení práv uvedených v písmenech a) a b) z důvodu veřejného 
pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl.2 odst.1  Pro účely této směrnice se rozumí: 
1. "občanem Unie" osoba, která je státním příslušníkem některého 
členského státu; 

326/1999 
ve znění 
217/2002 
222/2003 
379/2007 

§ 1 (1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný právní 
předpis Evropských společenství podmínky vstupu cizince na území 
České republiky (dále jen "území") a vycestování cizince z území, 
stanoví podmínky pobytu cizince na území a vymezuje působnost 
Policie České republiky (dále jen "policie"), Ministerstva vnitra (dále jen 
"ministerstvo") a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní 
správy. 
(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem 
České republiky, včetně občana Evropské unie.  
(3) Úprava vstupu, pobytu a vycestování občana Evropské unie se 
vztahuje i na občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou 
sjednanou s Evropským společenstvím a na občana státu, který je vázán 
Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, pokud tato smlouva 
nestanoví jinak. 
 

PT  

Čl.2 odst.2 
písm.a) 

2. "rodinným příslušníkem": 
a) manžel nebo manželka; 

326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 15a odst.1 
písm.a) 

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie se pro účely tohoto 
zákona rozumí jeho 
a) manžel, 
 

PT  

Čl.2 odst.2 
písm.b) 

b) partner, se kterým občan Unie uzavřel registrované partnerství na 
základě právních předpisů členského státu, zachází-li právní řád 
hostitelského členského státu s registrovaným partnerstvím jako s 
manželstvím, v souladu s podmínkami stanovenými souvisejícími 
právními předpisy hostitelského členského státu; 

326/1999 
ve znění 
379/2007  

§ 180f (1) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem "manžel", "manželství" nebo 
"dítě manžela", rozumí se tím i partner, partnerství, dítě jednoho z 
partnerů nebo dítě svěřené do péče partnera. 
(2) Za partnera se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která 
prokáže, že vstoupila do úředně potvrzeného trvalého společenství dvou 
osob stejného pohlaví. 
(3) Partnerstvím se pro účely tohoto zákona rozumí úředně potvrzené 
trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví podle odstavce 2. 
 

PT  

Čl.2 odst.2 
písm.c) 

c) potomci v přímé linii, kteří jsou mladší 21 let nebo jsou 
vyživovanými osobami, a takoví potomci manžela či manželky nebo 
partnera či partnerky stanovení v písmenu b); 

326/1999 
ve znění 
314/2015  

§ 15a odst.1 
písm. c) 

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie se pro účely tohoto 
zákona rozumí jeho 
c) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana 
Evropské unie a 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 

§ 15a odst.1 
písm.d) 

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely 
tohoto zákona rozumí jeho 
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Poznámka 
 

314/2015  
d) potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana 
Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních 
potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem 
Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné 
nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož 
je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt. 
  
 

  326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 15a odst.2 (2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též 
cizinec, který prokáže, že 
 
a) je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1, pokud 
1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen 

pobyt, žil před vstupem na území s občanem Evropské unie ve 
společné domácnosti, 

2. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě 
nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo 
byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před 
vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve 
kterém měl povolen pobyt, nebo 

3. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez 
osobní péče občana Evropské unie, nebo 

 
b) má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není 
manželstvím, a žije s ním ve společné domácnosti; při posuzování 
trvalosti partnerského vztahu se zohlední zejména povaha, pevnost a 
intenzita vztahu. 
  

  

  326/1999 
ve znění 
379/2007  

§ 180f (1) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem "manžel", "manželství" nebo 
"dítě manžela", rozumí se tím i partner, partnerství, dítě jednoho z 
partnerů nebo dítě svěřené do péče partnera. 
(2) Za partnera se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která 
prokáže, že vstoupila do úředně potvrzeného trvalého společenství dvou 
osob stejného pohlaví. 
(3) Partnerstvím se pro účely tohoto zákona rozumí úředně potvrzené 
trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví podle odstavce 2. 
 

  

Čl.2 odst.2 
písm.d) 

d) předci v přímé linii, kteří jsou vyživovanými osobami, a takoví předci 
manžela či manželky nebo partnera či partnerky stanovení v písmenu b); 

326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 15a odst.1 
písm.b) 

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely 
tohoto zákona rozumí jeho 
b) rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, o kterého 
skutečně pečuje, 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

 
  326/1999 

ve znění 
314/2015 

§ 15a odst.1 
písm.d) 

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely 
tohoto zákona rozumí jeho 
 
d) potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana 
Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních 
potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem 
Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné 
nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož 
je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 15a odst.2  

(2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též 
cizinec, který prokáže, že 
 
a) je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1, pokud 
1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen 

pobyt, žil před vstupem na území s občanem Evropské unie ve 
společné domácnosti, 

2. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě 
nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo 
byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před 
vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve 
kterém měl povolen pobyt, nebo 

3. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez 
osobní péče občana Evropské unie, nebo 

 
b) má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není 
manželstvím, a žije s ním ve společné domácnosti; při posuzování 
trvalosti partnerského vztahu se zohlední zejména povaha, pevnost a 
intenzita vztahu. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
379/2007 

§ 180f (1) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem "manžel", "manželství" nebo 
"dítě manžela", rozumí se tím i partner, partnerství, dítě jednoho z 
partnerů nebo dítě svěřené do péče partnera. 
(2) Za partnera se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která 
prokáže, že vstoupila do úředně potvrzeného trvalého společenství dvou 
osob stejného pohlaví. 
(3) Partnerstvím se pro účely tohoto zákona rozumí úředně potvrzené 
trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví podle odstavce 2. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Čl.2 odst.3 3. "hostitelským členským státem" členský stát, do nějž se občan Unie 
stěhuje za účelem výkonu svého práva volného pohybu a pobytu. 

326/1999 
ve znění 
217/2002 
222/2003 
379/2007 

§ 1 (1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný právní 
předpis Evropských společenství podmínky vstupu cizince na území 
České republiky (dále jen "území") a vycestování cizince z území, 
stanoví podmínky pobytu cizince na území a vymezuje působnost 
Policie České republiky (dále jen "policie"), Ministerstva vnitra (dále jen 
"ministerstvo") a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní 
správy. 
(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem 
České republiky, včetně občana Evropské unie.  
(3) Úprava vstupu, pobytu a vycestování občana Evropské unie se 
vztahuje i na občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou 
sjednanou s Evropským společenstvím a na občana státu, který je vázán 
Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, pokud tato smlouva 
nestanoví jinak. 
 

PT  

Čl.3 odst.1 1. Tato směrnice se vztahuje na všechny občany Unie, kteří se stěhují do 
jiného členského státu, než jehož jsou státními příslušníky, nebo v 
takovém členském státě pobývají, a na jejich rodinné příslušníky ve 
smyslu čl. 2 bodu 2, kteří je doprovázejí nebo následují. 

326/1999 
ve znění 
217/2002 
222/2003 
379/2007 

§ 1 (1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný právní 
předpis Evropských společenství podmínky vstupu cizince na území 
České republiky (dále jen "území") a vycestování cizince z území, 
stanoví podmínky pobytu cizince na území a vymezuje působnost 
Policie České republiky (dále jen "policie"), Ministerstva vnitra (dále jen 
"ministerstvo") a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní 
správy. 
(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem 
České republiky, včetně občana Evropské unie.  
(3) Úprava vstupu, pobytu a vycestování občana Evropské unie se 
vztahuje i na občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou 
sjednanou s Evropským společenstvím a na občana státu, který je vázán 
Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, pokud tato smlouva 
nestanoví jinak. 
 

DT  

  326/1999 
ve znění 
427/2010 
314/2015  

§ 20 odst. 5  (5) Rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie1b), který sám není 
občanem Evropské unie a na území hodlá cestovat společně s tímto 
občanem Evropské unie nebo cestovat za tímto občanem, který již na 
území pobývá, se krátkodobé vízum neudělí, jestliže 
a) předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad, 
b) nesplňuje požadavky opatření před zavlečením infekčního 
onemocnění, 
c) je důvodné nebezpečí, že by při pobytu na území mohl ohrozit 
bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 
d) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný 
orgán, který rodinného příslušníka do tohoto systému zařadil, poskytne 
dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá 
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důvodné nebezpečí, že by mohl při pobytu na území jiného smluvního 
státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný 
pořádek, nebo 
e) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat vízum k pobytu na 
území, zejména pokud účelově uzavřel manželství. 
 

  7874     
Čl.3 odst.2 
písm.a) 

2. Aniž je dotčeno právo volného pohybu a pobytu dotyčných osob, 
které tyto osoby již případně mají, usnadňuje hostitelský členský stát v 
souladu se svými vnitrostátními předpisy vstup a pobyt těchto osob: 
a) všech ostatních rodinných příslušníků bez ohledu na jejich státní 
příslušnost, kteří nejsou zahrnuti v definici rodinného příslušníka ve 
smyslu čl. 2 bodu 2 a kteří jsou v zemi, z níž pocházejí, osobami 
vyživovanými občanem Unie s primárním právem pobytu nebo členy 
jeho domácnosti nebo u kterých vážné zdravotní důvody naléhavě 
vyžadují osobní péči tohoto občana Unie o ně; 

326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 15a odst. 2  (2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též 
cizinec, který prokáže, že 
 
a) je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1, pokud 
1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen 

pobyt, žil před vstupem na území s občanem Evropské unie ve 
společné domácnosti, 

2. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě 
nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo 
byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před 
vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve 
kterém měl povolen pobyt, nebo 

3. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez 
osobní péče občana Evropské unie, nebo 

 
b) má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není 
manželstvím, a žije s ním ve společné domácnosti; při posuzování 
trvalosti partnerského vztahu se zohlední zejména povaha, pevnost a 
intenzita vztahu. 
 
 

PT  

Čl.3 odst.2 
písm.b) 

b) partnera, se kterým má občan Unie řádně doložený trvalý vztah. 
Hostitelský členský stát pečlivě posoudí osobní poměry těchto osob a 
zdůvodní každé odepření vstupu či pobytu těchto osob. 

326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 15a odst. 2  (2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též 
cizinec, který prokáže, že 
 
a) je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1, pokud 
1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen 

pobyt, žil před vstupem na území s občanem Evropské unie ve 
společné domácnosti, 

2. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě 
nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo 
byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před 
vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve 
kterém měl povolen pobyt, nebo 

3. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez 
osobní péče občana Evropské unie, nebo 

PT  
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b) má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není 
manželstvím, a žije s ním ve společné domácnosti; při posuzování 
trvalosti partnerského vztahu se zohlední zejména povaha, pevnost a 
intenzita vztahu. 
 
 
 

Čl.4 odst.1 1. Aniž jsou dotčeny předpisy o cestovních dokladech použitelné pro 
kontroly na státních hranicích, mají všichni občané Unie s platným 
průkazem totožnosti nebo cestovním pasem a jejich rodinní příslušníci, 
kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu a mají platný 
cestovní pas, právo opustit území členského státu a odebrat se do jiného 
členského státu. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
427/2010 

§ 91 Policie občanu Evropské unie a jeho rodinnému příslušníku, který 
cestuje do jiného členského státu Evropské unie, umožní vycestování z 
území i bez cestovního dokladu, pokud 
a) občan Evropské unie předloží jiný doklad prokazující jeho totožnost a 
skutečnost, že je občanem členského státu Evropské unie, nebo průkaz o 
povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, 
b) rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem 
Evropské unie, předloží jiný doklad prokazující jeho totožnost a 
skutečnost, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, nebo 
pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie anebo 
průkaz o povolení k trvalému pobytu. 
 

PT 1. 

Čl.4 odst.2 2. Po osobách uvedených v odstavci 1 nesmějí být požadována výjezdní 
víza ani jiné rovnocenné formality. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
427/2010 

§ 91 Policie občanu Evropské unie a jeho rodinnému příslušníku, který 
cestuje do jiného členského státu Evropské unie, umožní vycestování z 
území i bez cestovního dokladu, pokud 
 a) občan Evropské unie předloží jiný doklad prokazující jeho totožnost 
a skutečnost, že je občanem členského státu Evropské unie, nebo průkaz 
o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, 
 b) rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem 
Evropské unie, předloží jiný doklad prokazující jeho totožnost a 
skutečnost, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, nebo 
pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie anebo 
průkaz o povolení k trvalému pobytu. 

PT 1. 

Čl.4 odst.3 3. Členské státy v souladu se svými právními předpisy vydávají a 
obnovují svým státním příslušníkům průkaz totožnosti nebo cestovní pas 
s uvedením jejich státní příslušnosti. 

329/1999 
ve znění 
217/2002 
559/2004 
136/2006 

§ 2 odst.1 (1) Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování 
státních hranic České republiky (dále jen "hranice") přes hraniční 
přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika 
vázána, (dále jen "mezinárodní smlouva"). Cestovním dokladem občan 
prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, 
státní občanství České republiky (dále jen "státní občanství") a další 
údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu podle tohoto 
zákona. 
 

PT  

  329/1999 
ve znění 

§ 5 odst.1, 2 (1) Druhy cestovních dokladů jsou 
a) cestovní pas, 
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559/2004 
136/2006  

b) diplomatický pas, 
c) služební pas, 
d) cestovní průkaz, 
e) náhradní cestovní doklad Evropské unie,  
f) jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy. 
(2) Cestovní doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) obsahují 
strojově čitelné údaje a nosič dat pro uchovávání 
a) údajů o zobrazení obličeje, 
b) údajů o otiscích prstů rukou, 
c) údajů zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a 
d) dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými 
právními předpisy Evropských společenství. 
Tyto cestovní doklady se vydávají ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u 
diplomatické mise České republiky nebo u konzulárního úřadu České 
republiky (dále jen "zastupitelský úřad"), s výjimkou konzulárního 
úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, ve lhůtě 120 dnů. 
Údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů rukou jsou pro účely 
tohoto zákona údaje biometrické. 
 

  329/1999 
ve znění 
136/2006 
140/2008 
318/2015 

§ 11 (1) Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas obsahující strojově 
čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydá s územní 
platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 
15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let. 
(2) Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s 
biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa a s 
dobou platnosti 6 měsíců. 
(3) Dobu platnosti cestovních dokladů uvedených v odstavci 1 a 2 nelze 
prodloužit. 
 

  

  329/1999 
ve znění 
217/2002 
539/2004 
559/2004 
136/2006 
106/2007 
140/2008 
197/2010 
159/2013 
318/2015 

§ 3 odst.1  (1) Překročit vnější hranici1a) přes hraniční přechod lze jen s platným 
cestovním dokladem, v provozní době a v souladu s účelem zřízení 
hraničního přechodu. K překročení hranice1f) s členským státem 
Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz1d). 
Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad také k překročení 
vnější hranice1f), pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud je 
cizí stát, který uznal občanský průkaz jako cestovní doklad, uveden v 
seznamu států, do nichž lze vnější hranici1f) překročit s občanským 
průkazem. Tento seznam zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí 
sdělením ve Sbírce zákonů. 
 

  

  328/1999 § 1 Tento zákon upravuje vydávání občanských průkazů státním občanům 
České republiky (dále jen "občan"), způsob prokazování totožnosti a 
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vedení agendového informačního systému evidence občanských průkazů 
(dále jen „evidence občanských průkazů“). 
 

Čl.4 odst.4 4. Cestovní pas je platný alespoň pro všechny členské státy a pro země, 
kterými musí jeho držitel po cestě mezi členskými státy projet. 
Neupravuje-li právo členského státu vydávání průkazů totožnosti, musí 
doba platnosti veškerých vydávaných nebo prodlužovaných cestovních 
pasů činit alespoň pět let. 

329/1999 
ve znění 
136/2006 
140/2008 
318/2015  

§ 11 (1) Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas obsahující strojově 
čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydá s územní 
platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 
15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let. 
(2) Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s 
biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa a s 
dobou platnosti 6 měsíců. 
(3) Dobu platnosti cestovních dokladů uvedených v odstavci 1 a 2 nelze 
prodloužit. 
 

PT  

Čl.5 odst.1 1. Aniž jsou dotčeny předpisy o cestovních dokladech použitelné pro 
kontroly na státních hranicích, zaručují členské státy občanům Unie 
vstup na své území s platným průkazem totožnosti nebo cestovním 
pasem a rodinným příslušníkům, kteří nejsou státními příslušníky 
žádného členského státu, vstup na své území s platným cestovním 
pasem. 
Po občanech Unie nesmějí být požadována výjezdní víza ani jiné 
rovnocenné formality. 

326/1999 
ve znění 
379/2007 

§ 5 (1) Podmínky vstupu na území a provádění hraniční kontroly stanoví 
přímo použitelný právní předpis Evropských společenství. 
 (2) Při vstupu na území je cizinec při hraniční kontrole povinen 
prokázat splnění podmínek stanovených přímo použitelným předpisem 
Evropských společenství a dále je na požádání povinen 
 a) vyplnit a podepsat hraniční průvodku, 
 b) strpět ověření pravosti cestovního dokladu a ověření své totožnosti 
pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním dokladu, popřípadě 
porovnání biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat 
prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně 
zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými údaji 
zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu, jde-li o cestovní doklad, 
který obsahuje nosič dat s biometrickými údaji. 
(3) Povinnost předložit cestovní doklad se nevztahuje na cizince, který 
je mladší 15 let a je zapsán do cestovního dokladu jiného cizince. 
(4) Splnění podmínek podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. a) se 
nevztahuje na cizince, který je 
a) přebírán od orgánu cizího státu podle zvláštního zákona, 
 b) přes území provážen (§ 152), nebo 
 c) na území předáván podle mezinárodní smlouvy nebo přímo 
použitelného právního předpisu Evropských společenství. 
(5) Občan Evropské unie a rodinný příslušník občana Evropské unie je 
povinen při hraniční kontrole předložit policii cestovní doklad. Nemá-li 
občan Evropské unie cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, 
policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou totožnost a 
skutečnost, že je občanem členského státu Evropské unie, prokázal 
jiným dokladem. Nemá-li rodinný příslušník občana Evropské unie 
cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, policie mu při hraniční 
kontrole umožní, aby svou totožnost a skutečnost, že je rodinným 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32004L0038_170606.doc606      str. 9 z 160   

Celex: 32004L0038 Lhůta pro implementaci 30.04.2006 Úřední věstník                     L 158/77   Gestor MV Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová   5.4.2019 
Název: 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 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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příslušníkem občana Evropské unie, prokázal jiným dokladem. 
 (6) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem 
Evropské unie, je dále povinen při hraniční kontrole policii předložit 
vízum opravňující k pobytu na území, vztahuje-li se na něho vízová 
povinnost. 
 

  326/1999 
ve znění 
217/2002 

§ 18 písm.c) Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza, 
c) je-li občanem Evropské unie, 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
427/2010 

§ 18 písm.e) Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza, 
e) je-li rodinným příslušníkem občana Evropské unie, jehož krátkodobé 
vízum pozbylo platnost, pokud na území pobývá s občanem Evropské 
unie a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce. 
 

  

  326/1999 
ve znění  
140/2001 
217/2002 
559/2004 
427/2010 

§ 108 (1) Za cestovní doklad se pro účely tohoto zákona považuje 
 a) veřejná listina, která je jako cestovní doklad uznaná Českou 
republikou, 
 b) veřejná listina, která splňuje podmínky podle odstavce 2, 
 c) průkaz totožnosti občana Evropské unie, 
 d) cizinecký pas s územní platností do všech států světa, 
 e) cestovní průkaz totožnosti, nebo 
 f) cestovní doklad vydaný Českou republikou na základě mezinárodní 
smlouvy, 
 g) náhradní cestovní doklad Evropské unie, 
 h) seznam žáků cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie, 
obsahuje-li 
1. fotografie žáků, kteří nejsou schopni se prokázat průkazem totožnosti 
obsahujícím fotografii, 
2. potvrzení členského státu Evropské unie, ve kterém má žák místo 
bydliště, že žák je oprávněn se do tohoto státu vrátit, a za předpokladu, 
že členský stát Evropské unie, ve kterém má žák místo bydliště, oznámil 
České republice, že má seznam žáků uznávat jako cestovní doklad. 
 (2) Za cestovní doklad podle odstavce 1 písm. b) lze pro účely tohoto 
zákona uznat veřejnou listinu vydanou cizím státem za účelem cestování 
do zahraničí, pokud z hlediska jejího provedení a jazyka, v němž jsou 
uvedeny údaje, odpovídá mezinárodním zvyklostem, její územní 
platnost zahrnuje území a lze z ní zjistit 
a) údaje o státním občanství cizince, 
 b) údaje o jeho totožnosti, 
 c) fotografii držitele, 
 d) údaj o době platnosti. 
 (3) Cestovní doklad podle odstavce 1 písm. a) a b) pro účely udělení 
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dlouhodobého víza nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 
volné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, 
než je doba platnosti dlouhodobého víza; to neplatí, jde-li o udělení víza 
k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území. 
 

Čl.5 odst.2 2. Po rodinných příslušnících, kteří nejsou státními příslušníky žádného 
členského státu, je požadováno pouze vstupní vízum v souladu s 
nařízením (ES) č. 539/2001 nebo případně s vnitrostátním právem. Pro 
účely této směrnice jsou od vízové povinnosti osvobozeni rodinní 
příslušníci s platnou pobytovou kartou. 
Členské státy poskytnou těmto osobám všechny prostředky, aby jim 
usnadnily získání nezbytných víz. Tato víza se udělují bezplatně, 
zrychleným postupem v nejkratší možné lhůtě. 

326/1999 
ve znění 
379/2007 

§ 5 odst.3, 5, 
6 

(3) Povinnost předložit cestovní doklad se nevztahuje na cizince, který 
je mladší 15 let a je zapsán do cestovního dokladu jiného cizince. 
 
(5) Občan Evropské unie a rodinný příslušník občana Evropské unie je 
povinen při hraniční kontrole předložit policii cestovní doklad. Nemá-li 
občan Evropské unie cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, 
policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou totožnost a 
skutečnost, že je občanem členského státu Evropské unie, prokázal 
jiným dokladem. Nemá-li rodinný příslušník občana Evropské unie 
cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, policie mu při hraniční 
kontrole umožní, aby svou totožnost a skutečnost, že je rodinným 
příslušníkem občana Evropské unie, prokázal jiným dokladem. 
 (6) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem 
Evropské unie, je dále povinen při hraniční kontrole policii předložit 
vízum opravňující k pobytu na území, vztahuje-li se na něho vízová 
povinnost. 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
428/2005  

§ 18 písm. 
a), b) 

Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza, 
a) stanoví-li tak přímo použitelný právní předpis Evropských 
společenství6a) a není-li v souladu s tímto právním předpisem 
mezinárodní smlouvou nebo nařízením vlády [§ 181 písm. a)] stanoveno 
jinak, 
b) stanoví-li tak v souladu s přímo použitelným právním předpisem 
Evropských společenství6a) mezinárodní smlouva nebo vláda svým 
nařízením [§ 181 písm. b)], 
 

  

  326/1999 
ve znění 
379/2007 
427/2010 

§ 18 písm. 
d) bod 7 

Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza, 
d) je-li 
7. rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který sám není 
občanem Evropské unie, držitelem pobytové karty rodinného příslušníka 
občana Evropské unie nebo průkazu trvalého pobytu na území jiného 
členského státu Evropské unie a doba pobytu na území nepřekročí 3 
měsíce, nebo 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 18 písm. e) Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza, 
e) je-li rodinným příslušníkem občana Evropské unie, jehož krátkodobé 
vízum pozbylo platnost, pokud na území pobývá s občanem Evropské 
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427/2010  unie a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce. 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
427/2010 

§ 173 Cizinec, jemuž byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka 
občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu nebo průkaz o 
povolení k trvalému pobytu, je oprávněn vstupovat na území, pobývat na 
něm a vycestovat z území bez víza. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
427/2010 

§ 170 odst.2, 
3 

(2) Zastupitelský úřad může stanovit povinnost předem si sjednat termín 
podání žádosti. Zastupitelský úřad umožní cizinci podání žádosti 
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy cizinec o stanovení termínu podání 
žádosti požádal. 
(3) Žádost o udělení krátkodobého víza rodinnému příslušníkovi občana 
Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, vyřídí 
zastupitelský úřad ve lhůtě do 14 dnů ode dne podání žádosti. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
427/2010 

§ 20 odst. 4 (4) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem 
Evropské unie a na území hodlá cestovat společně s tímto občanem 
Evropské unie nebo cestovat za tímto občanem, který již na území 
pobývá, je oprávněn podat žádost o udělení krátkodobého víza také na 
hraničním přechodu. 
 

  

  634/2004 
ve znění 
379/2007 
314/2015 

Příloha 
Sazebník, 
Položka 
117A, 
osvobození 
písm.d) 

d)   Přijetí   žádosti   o   prodloužení   doby 
     pobytu   na   vízum   k   pobytu   nad   90   dnů           Kč        1   000 

  

Čl.5 odst.3 3. Předloží-li rodinní příslušníci, kteří nejsou státními příslušníky 
žádného členského státu, pobytovou kartu uvedenou v článku 10, nedá 
hostitelský stát do jejich cestovního pasu vstupní ani výstupní razítko. 

326/1999 
ve znění 
379/2007  

§ 4 odst.2 (2) Policie potvrdí v souladu s přímo použitelným právním předpisem 
Evropských společenství cizinci vstup na území vyznačením otisku 
vstupního razítka do jeho cestovního dokladu. 
 

PT  

Čl.5 odst.4 4. Nemá-li občan Unie nebo rodinný příslušník, který není státním 
příslušníkem žádného členského státu, potřebné cestovní doklady, 
případně nezbytná víza, poskytne mu dotyčný členský stát před jeho 
vrácením veškeré vhodné možnosti, aby potřebné doklady v přiměřené 
lhůtě získal nebo mu byly dodány, nebo aby doložil či jinak prokázal, že 
se na něj vztahuje právo volného pohybu a pobytu. 

326/1999 
ve znění 
379/2007 

§ 5 odst.5 (5) Občan Evropské unie a rodinný příslušník občana Evropské unie je 
povinen při hraniční kontrole předložit policii cestovní doklad. Nemá-li 
občan Evropské unie cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, 
policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou totožnost a 
skutečnost, že je občanem členského státu Evropské unie, prokázal 
jiným dokladem. Nemá-li rodinný příslušník občana Evropské unie 
cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, policie mu při hraniční 
kontrole umožní, aby svou totožnost a skutečnost, že je rodinným 
příslušníkem občana Evropské unie, prokázal jiným dokladem. 
 

PT  

Čl.5 odst.5 5. Členský stát může od dotyčné osoby vyžadovat, aby v přiměřené a 326/1999 § 93 odst.2 (2) Občan Evropské unie je povinen ohlásit na policii místo pobytu na PT  
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nediskriminační lhůtě ohlásila svou přítomnost na jeho území. Při 
nesplnění tohoto požadavku může dotyčná osoba podléhat přiměřeným a 
nediskriminačním sankcím. 

ve znění 
222/2003 

území ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud jeho 
předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů; tato povinnost se rovněž 
vztahuje na rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud tento 
občan pobývá na území. Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se 
nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele [§ 103 
písm. b)]. 
 

  326/1999 
ve znění 
427/2010 

§ 156 odst. 1 
písm. f)  

(1) Cizinec se dopustí přestupku tím, že 
f) nesplní povinnost podle § 93 odst. 1 nebo 2, 
 

  

  326/1999 
ve znění 
427/2010 

§ 156 odst. 4 
písm. d) 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do 
d) 3 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g), i) nebo 
m). 
 

  

Čl.6 odst.1 1. Občané Unie mají právo pobytu na území jiného členského státu po 
dobu až tří měsíců, aniž by podléhali jakýmkoli podmínkám či 
formalitám s výjimkou povinnosti být držitelem platného průkazu 
totožnosti nebo cestovního pasu. 

326/1999 
ve znění 
379/2007 

§ 5 odst.5 (5) Občan Evropské unie a rodinný příslušník občana Evropské unie je 
povinen při hraniční kontrole předložit policii cestovní doklad. Nemá-li 
občan Evropské unie cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, 
policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou totožnost a 
skutečnost, že je občanem členského státu Evropské unie, prokázal 
jiným dokladem. Nemá-li rodinný příslušník občana Evropské unie 
cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, policie mu při hraniční 
kontrole umožní, aby svou totožnost a skutečnost, že je rodinným 
příslušníkem občana Evropské unie, prokázal jiným dokladem. 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
217/2002 

§ 18 písm.c) Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza, 
c) je-li občanem Evropské unie, 
 

  

Čl.6 odst.2 2. Odstavec 1 se použije také na rodinné příslušníky, kteří nejsou 
státními příslušníky žádného členského státu a tohoto občana Unie 
doprovázejí nebo následují a kteří jsou držiteli platného cestovního pasu. 

326/1999 
ve znění 
379/2007  

§ 5 odst.5, 6 (5) Občan Evropské unie a rodinný příslušník občana Evropské unie je 
povinen při hraniční kontrole předložit policii cestovní doklad. Nemá-li 
občan Evropské unie cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, 
policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou totožnost a 
skutečnost, že je občanem členského státu Evropské unie, prokázal 
jiným dokladem. Nemá-li rodinný příslušník občana Evropské unie 
cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, policie mu při hraniční 
kontrole umožní, aby svou totožnost a skutečnost, že je rodinným 
příslušníkem občana Evropské unie, prokázal jiným dokladem. 
(6) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem 
Evropské unie, je dále povinen při hraniční kontrole policii předložit 
vízum opravňující k pobytu na území, vztahuje-li se na něho vízová 
povinnost. 
 

PT  

  326/1999 § 18 písm.a), Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza,   
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ve znění 
428/2005  

b)   
a) stanoví-li tak přímo použitelný právní předpis Evropských 
společenství6a) a není-li v souladu s tímto právním předpisem 
mezinárodní smlouvou nebo nařízením vlády [§ 181 písm. a)] stanoveno 
jinak, 
b) stanoví-li tak v souladu s přímo použitelným právním předpisem 
Evropských společenství6a) mezinárodní smlouva nebo vláda svým 
nařízením [§ 181 písm. b)], 
 
 

  326/1999 
ve znění 
379/2007 
427/2010  

§ 18 písm. 
d) bod 7. 

Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza, 
d) je-li 
7. rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který sám není 
občanem Evropské unie, držitelem pobytové karty rodinného příslušníka 
občana Evropské unie nebo průkazu trvalého pobytu na území jiného 
členského státu Evropské unie a doba pobytu na území nepřekročí 3 
měsíce, nebo 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
427/2010  

§ 18 písm. e) Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza, 
e) je-li rodinným příslušníkem občana Evropské unie, jehož krátkodobé 
vízum pozbylo platnost, pokud na území pobývá s občanem Evropské 
unie a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce. 
 

  

Čl.7 odst.1 
písm.a) 

1. Všichni občané Unie mají právo pobytu na území jiného členského 
státu po dobu delší než tři měsíce, pokud: 
a) jsou v hostitelském členském státě zaměstnanými osobami nebo 
osobami samostatně výdělečně činnými; nebo 

8461   DT  

  8715     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 
274/2008 

§ 87a odst.1 (1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost potvrzení o 
přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie 
 a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a 
 b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil 
veřejný pořádek. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
 
 
 
 
 

§ 87a odst.2 
 
 
 
 
 
 
 

(2) K žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území občan 
Evropské unie předloží 
 a) cestovní doklad, 
 b) doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo 
jinou výdělečnou činnost anebo studium, 
 c) fotografie, 
 d) doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu 
zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost, a 
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 e) doklad o zajištění ubytování na území. 
 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 87c odst.1 (1) Občanu Evropské unie, který na území pobývá jako člen personálu 
zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace 
akreditované v České republice, a jeho rodinnému příslušníku 
registrovanému Ministerstvem zahraničních věcí, který sám je občanem 
Evropské unie, vydá na požádání potvrzení o přechodném pobytu na 
území Ministerstvo zahraničních věcí. 
 

  

Čl.7 odst.1 
písm.b) 

b) mají pro sebe a své rodinné příslušníky dostatečné prostředky, aby se 
po dobu svého pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci 
hostitelského členského státu, a jsou účastníky zdravotního pojištění, 
kterým jsou v hostitelském členském státě kryta všechna rizika; nebo 

8461   
 
 

DT 2. 

  8715     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
329/2011 
314/2015 

§ 87d odst.1 
písm.a) 

(1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na 
území zamítne, jestliže 
a) žadatel se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
 
 
 

  

  7874     
  326/1999 

ve znění  
379/2007 
427/2010 
329/2011 

§ 106 odst.3 (3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a pověřené obecní úřady 
jsou povinny neprodleně písemně oznámit ministerstvu, že se občan 
Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník přechodně pobývající na 
území stal neodůvodnitelnou zátěží systému pomoci v hmotné nouzi 
nebo že držitel modré karty podal žádost o příspěvek na živobytí, 
doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc. Úřad práce 
České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu 
jsou povinny neprodleně písemně oznámit ministerstvu, že se občan 
Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník přechodně pobývající na 
území stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením. 
 

  

  329/2011 § 29 (1) Požádá-li o poskytnutí příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na 
zvláštní pomůcku občan členského státu Evropské unie, který je hlášen 
na území České republiky k přechodnému pobytu podle jiného právního 
předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný příslušník, který 
je hlášen na území České republiky k přechodnému pobytu podle jiného 
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právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, krajská pobočka Úřadu 
práce současně posuzuje, zda se tato osoba nestala neodůvodnitelnou 
zátěží systému. 
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou 
zátěž systému, jestliže 
a) je účastna nemocenského pojištění, 
b) je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového 
pojištění, 
c) je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo 
použitelného předpisu Evropských společenství, 
d) před zahájením řízení o příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na 
zvláštní pomůcku byla v České republice výdělečně činná a v období 10 
let předcházejících dni zahájení řízení byla nejméně po dobu 5 let a z 
toho bezprostředně před zahájením řízení nejméně po dobu 1 roku 
účastna nemocenského pojištění, nebo jako osoba samostatně výdělečně 
činná důchodového pojištění, a nemá ke dni zahájení řízení nedoplatek 
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, 
e) je osobou, která po skončení základního pracovněprávního vztahu, 
pokud tento vztah založil účast na nemocenském pojištění, nebo 
samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na 
důchodovém pojištění, je dočasně práce neschopná v důsledku nemoci 
nebo úrazu, 
f) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla 
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání 
zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která 
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) 
zákona o zaměstnanosti, 
g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí 
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil 
základní pracovněprávní vztah uzavřený na dobu kratší 1 roku, založily-
li tyto pracovněprávní vztahy účast na nemocenském pojištění; 
podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v 
nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti; 
taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pouze 
po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, 
h) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a která 
se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců 
zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok 
na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) nebo b) 
zákona o zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za 
neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do 
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evidence, nebo 
i) je osobou, která po skončení základního pracovněprávního vztahu, 
pokud tento vztah založil účast na nemocenském pojištění, nebo 
samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na 
důchodovém pojištění, zahájila odbornou přípravu; odbornou přípravou 
se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná příprava na budoucí 
povolání podle zákona o státní sociální podpoře a rekvalifikace podle 
zákona o zaměstnanosti. 
(3) Při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se u osoby, která 
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, hodnotí systémem bodů tyto 
skutečnosti: 
a) délka pobytu podle jiného právního předpisu na území České 
republiky, 
b) doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na 
území České republiky, 
c) doba soustavné přípravy na budoucí povolání na území České 
republiky, 
d) možnost pracovního uplatnění na území České republiky podle 
získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování 
zaměstnání a míry nezaměstnanosti. 
(4) Při bodovém hodnocení krajská pobočka Úřadu práce postupuje tak, 
že 
a) započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky 
k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu 
1. od 1 do 3 let, 2 body, 
2. od 3 do 6 let, 4 body, 
3. od 6 do 8 let, 6 bodů, 
4. 8 nebo více let, 8 bodů; 
b) započte v případě osoby, která byla poplatníkem pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo 
která se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí 
povolání, po dobu 
1. 12 až 24 měsíců, 4 body, 
2. 25 až 36 měsíců, 8 bodů, 
3. 37 až 48 měsíců, 12 bodů, 
4. 49 až 60 měsíců, 16 bodů; 
c) započte v případě osoby, která 
1. nemá kvalifikaci, 0 bodů, 
2. má střední vzdělání, 2 body, 
3. má vyšší odborné vzdělání, 4 body, 
4. má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů; 
d) započte osobě, které by při zprostředkování zaměstnání nebyla 
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Poznámka 
 

věnována zvýšená péče podle jiného právního předpisu, 4 body; 
e) započte osobě, která je hlášena k pobytu podle jiného právního 
předpisu v okrese, v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci 
předcházejícím dni podání žádosti podle údajů zveřejněných 
ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup 
1. přesáhla o více než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České 
republice, 0 bodů, 
2. přesáhla o méně než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České 
republice, 2 body, 
3. byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice a nepřesáhla hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice, 4 body, 
4. byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice, 6 bodů. 
(5) Za neodůvodnitelnou zátěž systému se považuje osoba, jejíž bodové 
ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž 
systému se nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 nebo více 
bodů. 
(6) V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a 
nedosahuje 20 bodů, krajská pobočka Úřadu práce rozhodne, zda jde o 
osobu, která je neodůvodnitelnou zátěží systému. Při tomto rozhodování 
se přihlíží k vazbám této osoby na osoby blízké, které pobývají v České 
republice, a dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasné obtíže a 
zda poskytnutím příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na zvláštní 
pomůcku dotčené osobě nedojde k zatížení systému. 
(7) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna posoudit, zda je osoba 
neodůvodnitelnou zátěží systému, též opětovně poté, kdy došlo u 
posuzované osoby ke změně jejích sociálních poměrů. 
(8) Správní úřady, orgány sociálního zabezpečení, Policie České 
republiky, obce, kraje a zaměstnavatelé osob uvedených v odstavci 1 
jsou povinni na výzvu krajské pobočky Úřadu práce sdělit údaje 
potřebné k posouzení, zda osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému. 
Pokud krajská pobočka Úřadu práce oznámí Ministerstvu vnitra, že je 
osoba neodůvodnitelnou zátěží systému, je Ministerstvo vnitra povinno 
informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o ukončení 
přechodného pobytu této osoby podle jiného právního předpisu 
Ministerstvo vnitra neprodleně sdělí na žádost krajské pobočky Úřadu 
práce, zda osobě, která žádá o přiznání příspěvku na mobilitu nebo 
příspěvku na zvláštní pomůcku nebo které je takový příspěvek 
poskytován, byl ukončen podle jiného právního předpisu pobyt na území 
České republiky. 
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  111/2006 
ve znění 
379/2007 
427/2010 
365/2011 
458/2011 

§ 16 (1) Požádá-li o poskytnutí dávky občan členského státu Evropské unie, 
který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního 
právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný 
příslušník, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle 
zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, příslušný 
orgán současně posuzuje, zda tato osoba není neodůvodnitelnou zátěží 
systému pomoci v hmotné nouzi podle tohoto zákona (dále jen 
"neodůvodnitelná zátěž systému"); to neplatí, má-li tato osoba na území 
České republiky trvalý pobyt. 
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou 
zátěž systému, jestliže 
a) je účastna nemocenského pojištění, 
b) je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového 
pojištění, 
c) je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo 
použitelného předpisu Evropských společenství, 
d) před zahájením řízení o dávce byla v České republice výdělečně činná 
a v období 10 let předcházejících dni zahájení řízení o dávku byla 
nejméně po dobu 5 let a z toho bezprostředně před zahájením řízení o 
dávce nejméně po dobu 1 roku účastna nemocenského pojištění, nebo 
jako osoba samostatně výdělečně činná důchodového pojištění a nemá 
ke dni zahájení řízení nedoplatek na pojistném, 
e) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o 
pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na 
nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato 
činnost založila účast na důchodovém pojištění, je dočasně práce 
neschopná v důsledku nemoci nebo úrazu, 
f) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla 
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání 
zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která 
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) 
zákona o zaměstnanosti, 
g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí 
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil 
pracovní poměr na dobu určitou uzavřený na dobu kratší 1 roku nebo 
pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní činnosti uzavřenou 
na dobu kratší 1 roku, založily-li tyto pracovněprávní vztahy účast na 
nemocenském pojištění; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která 
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) 
zákona o zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za 
neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do 
evidence, 
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h) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, a která 
se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců 
zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok 
na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o 
zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž 
systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, nebo 
i) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o 
pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na 
nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato 
činnost založila účast na důchodovém pojištění, zahájila odbornou 
přípravu; odbornou přípravou se pro účely tohoto zákona rozumí 
soustavná příprava na budoucí povolání podle zákona o státní sociální 
podpoře a rekvalifikace podle zákona o zaměstnanosti. 
(3) Při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se u osoby, která 
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, hodnotí systémem bodů 
a) délka pobytu podle zvláštního právního předpisu na území České 
republiky, 
b) doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na 
území České republiky, 
c) doba soustavné přípravy na budoucí povolání na území České 
republiky, d) možnost pracovního uplatnění na území České republiky 
podle získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování 
zaměstnání a míry nezaměstnanosti. 
(4) Při bodovém hodnocení příslušný orgán postupuje tak, že 
a) započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky 
k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu 
1. od 1 do 3 let, 2 body, 
2. od 3 do 6 let, 4 body, 
3. od 6 do 8 let, 6 bodů, 
4. 8 nebo více let, 8 bodů, 
b) započte v případě osoby, která byla poplatníkem pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo 
která se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí 
povolání po dobu 
1. 12 až 24 měsíců, 4 body, 
2. 25 až 36 měsíců, 8 bodů, 
3. 37 až 48 měsíců, 12 bodů, 
4. 49 až 60 měsíců, 16 bodů, 
c) započte v případě osoby, která 
1. nemá kvalifikaci, 0 bodů, 
2. má střední vzdělání, 2 body, 
3. má vyšší odborné vzdělání, 4 body, 
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4. má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů, 
d) započte osobě, které by při zprostředkování zaměstnání nebyla 
věnována zvýšená péče podle zvláštního právního předpisu, 4 body, 
e) započte osobě, která je hlášena k pobytu podle zvláštního právního 
předpisu v okrese, v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci 
předcházejícím dni podání žádosti podle údajů zveřejněných 
ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup 
1. přesáhla o více než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České 
republice, 0 bodů, 
2. přesáhla o méně než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České 
republice, 2 body, 
3. byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice a nepřesáhla hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice, 4 body, 
4. byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice, 6 bodů. 
(5) Za neodůvodnitelnou zátěž systému se vždy považuje osoba, jejíž 
bodové ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž 
systému se vždy nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 
nebo více bodů. 
(6) V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a 
nedosahuje 20 bodů, příslušný orgán rozhodne, zda jde o osobu, která je 
neodůvodnitelnou zátěží systému. Při tomto rozhodování se přihlíží k 
vazbám této osoby na osoby blízké, které pobývají v České republice, a 
dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasné obtíže, a zda 
poskytnutím dávek této osobě nedojde k neúměrnému zatížení systému 
pomoci v hmotné nouzi. 
(7) Příslušný orgán je oprávněn posoudit, zda je osoba neodůvodnitelnou 
zátěží systému, též opětovně poté, kdy došlo u posuzované osoby ke 
změně jejích sociálních poměrů. 
(8) Správní úřady, orgány sociálního zabezpečení, Policie České 
republiky, obce a zaměstnavatelé osob uvedených v odstavci 1 jsou 
povinni na výzvu příslušného orgánu sdělit údaje potřebné k posouzení, 
zda osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému. Pokud příslušný orgán 
oznámí Ministerstvu vnitra, že je osoba neodůvodnitelnou zátěží 
systému, je Ministerstvo vnitra povinna příslušnému orgánu sdělit 
ukončení přechodného pobytu této osoby podle zvláštního právního 
předpisu. Ministerstvo vnitra neprodleně sdělí na žádost příslušnému 
orgánu, zda osobě, která žádá o přiznání dávky nebo které je tato dávka 
poskytována, byl ukončen podle zvláštního právního předpisu pobyt na 
území České republiky. 
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Čl.7 odst.1 
písm.c) 

c) - jsou zapsáni u soukromého či veřejného subjektu, akreditovaného 
nebo financovaného hostitelským členským státem v souladu s jeho 
právními předpisy nebo správní praxí z prvotního důvodu studia, včetně 
odborné přípravy, a 
- jsou účastníky zdravotního pojištění, kterým jsou v hostitelském 
členském státě kryta všechna rizika, a prohlášením nebo jiným 
podobným prostředkem podle své volby ujistí příslušný vnitrostátní 
orgán, že mají dostatečné prostředky pro sebe a své rodinné příslušníky, 
aby se po dobu jejich pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci 
hostitelského členského státu; nebo 

8461   DT  

  8715     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 
274/2008 

§ 87a odst.1 (1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost potvrzení o 
přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie 
 a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a 
 b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil 
veřejný pořádek. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 87a odst.2 (2) K žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území občan 
Evropské unie předloží 
 a) cestovní doklad, 
 b) doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo 
jinou výdělečnou činnost anebo studium, 
 c) fotografie, 
 d) doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu 
zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost, a 
 e) doklad o zajištění ubytování na území. 
 

  

Čl.7 odst.1 
písm.d) 

d) jsou rodinnými příslušníky doprovázejícími nebo následujícími 
občana Unie, který splňuje podmínky uvedené v písmenech a), b) nebo 
c). 

8461   DT  

  8715     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 
314/2015 

§ 87a odst.3 (3) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám je občanem 
Evropské unie a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 
měsíce13) společně s občanem Evropské unie, je povinen k žádosti 
předložit náležitosti podle odstavce 2, s výjimkou náležitosti podle 
odstavce 2 písm. b), doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem 
občana Evropské unie. 
 

  

Čl.7 odst.2 2. Právo pobytu stanovené v odstavci 1 se vztahuje rovněž na rodinné 
příslušníky doprovázející nebo následující v hostitelském členském státě 
občana Unie, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu, 
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za předpokladu, že tento občan Unie splňuje podmínky stanovené v odst. 
1 písm. a), b) nebo c). 

  8715     
  326/1999 

ve znění 
427/2010 

§ 17 písm.c) Cizinec může pobývat na území přechodně 
c) na základě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu 
nebo povolení k přechodnému pobytu, nebo 
 

  

  7874     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 
274/2008 
427/2010 
314/2015 

§ 87b (1) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem 
Evropské unie a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 
měsíce13) společně s občanem Evropské unie, je povinen požádat 
ministerstvo o povolení k přechodnému pobytu. Žádost je povinen podat 
ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vstupu na území. 
  
(2) K žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je rodinný 
příslušník povinen předložit náležitosti podle § 87a odst. 2, s výjimkou 
náležitosti podle § 87a odst. 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
  
(3) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi povolení k přechodnému 
pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské 
unie. 
 

  

  8644     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 
427/2010  

§ 87c odst.2 (2) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který na území pobývá 
jako člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní 
vládní organizace akreditované v České republice, jenž sám není 
občanem Evropské unie a je registrován Ministerstvem zahraničních 
věcí, je povinen požádat o povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě do 3 
měsíců ode dne vstupu na území. Rodinnému příslušníku podle věty 
první vydá Ministerstvo zahraničních věcí povolení k přechodnému 
pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské 
unie. 
 

  

  7874     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 

§ 87c odst. 3 (3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie nebo jeho 
rodinný příslušník předloží cestovní doklad a fotografie. Rodinný 
příslušník občana Evropské unie předloží také doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
 

  

  326/1999 
ve znění 

§ 87e odst. 1 (1) Na zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu se 
důvody podle § 87d odst. 1 vztahují obdobně. Ministerstvo žádost dále 
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161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
314/2015 

zamítne, jestliže žadatel 
a) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území, 
b) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný 
orgán, který žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné 
informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné 
nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu 
ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný 
pořádek, 
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k 
přechodnému pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel 
manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno 
otcovství, 
d) se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu (§ 169 odst. 2), odmítne 
vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti, nebo 
e) není rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 15a 
nebo s ním společně nepobývá na území. 
 

  7874     
Čl.7 odst.3 
písm.a) 

3. Pro účely odst. 1 písm. a) si občan Unie, který již není zaměstnanou 
osobou ani samostatně výdělečně činnou osobou, ponechává postavení 
zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné v těchto 
případech: 
a) není dočasně schopen pracovat v důsledku nemoci nebo úrazu; 

8461   DT  

  8715     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 
274/2008 
314/2015 

§ 87a  (1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost potvrzení 
o přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie 
a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13) a 
b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil 
veřejný pořádek. 
(2) K žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území občan 
Evropské unie předloží 
a) cestovní doklad, 
b) doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo 
jinou výdělečnou činnost13a) anebo studium, 
c) fotografie, 
d) doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu 
zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost13a), a 
e) doklad o zajištění ubytování na území. 
(3) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám je občanem 
Evropské unie a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
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měsíce13) společně s občanem Evropské unie, je povinen k žádosti 
předložit náležitosti podle odstavce 2, s výjimkou náležitosti podle 
odstavce 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem 
občana Evropské unie. 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
329/2011 
314/2015 

§ 87d  (1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na 
území zamítne, jestliže 
a) žadatel se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
b) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu 
nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 
c) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá 
důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit 
bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek. 
(2) Ministerstvo rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu 
Evropské unie1b), jestliže 
a) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
b) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo 
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území, 
za podmínky, že rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území 
bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného 
života občana Evropské unie. 
(3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu občana 
Evropské unie1b) na území stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí 
občanu Evropské unie výjezdní příkaz; občan Evropské unie je povinen 
ve stanovené lhůtě z území vycestovat. 
(4) Na zánik platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území se § 76 
písm. a), b) a d) použije obdobně. 
 
 

  

  435/2004 
ve znění 
1/2012 

§ 1 Tento zákon v souladu s právem Evropské unie upravuje zabezpečování 
státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné 
zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. 
 

  

  435/2004 § 3 odst.2 (2) Státní příslušník jiného členského státu Evropské unie (dále jen 
"občan Evropské unie") a jeho rodinný příslušník7) mají stejné právní 
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postavení v právních vztazích upravených tímto zákonem jako občan 
České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

  435/2004 § 10 Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může 
pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu  
(dále jen "zaměstnání"), na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí 
dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem. 
 

  

  111/2006 
ve znění 
427/2010 

§ 16 odst. 2 
písm. e) 

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou 
zátěž systému, jestliže 
e) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o 
pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na 
nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato 
činnost založila účast na důchodovém pojištění, je dočasně práce 
neschopná v důsledku nemoci nebo úrazu, 
 

  

  329/2011 § 29 odst. 2 
písm. e)  

Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž 
systému, jestliže  
e) je osobou, která po skončení základního pracovněprávního vztahu, 
pokud tento vztah založil účast na nemocenském pojištění, nebo 
samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na 
důchodovém pojištění, je dočasně práce neschopná v důsledku nemoci 
nebo úrazu. 

  

Čl.7 odst.3 
písm.b) 

b) je řádně zapsán jako nedobrovolný nezaměstnaný poté, co byl 
zaměstnán více než jeden rok a je řádně zaregistrován u příslušného 
úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání; 

8461   DT  

  8715     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 
274/2008 
314/2015 

§ 87a  (1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost potvrzení 
o přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie 
a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13) a 
b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil 
veřejný pořádek. 
(2) K žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území občan 
Evropské unie předloží 
a) cestovní doklad, 
b) doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo 
jinou výdělečnou činnost13a) anebo studium, 
c) fotografie, 
d) doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu 
zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost13a), a 
e) doklad o zajištění ubytování na území. 
(3) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám je občanem 
Evropské unie a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 
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měsíce13) společně s občanem Evropské unie, je povinen k žádosti 
předložit náležitosti podle odstavce 2, s výjimkou náležitosti podle 
odstavce 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem 
občana Evropské unie. 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
329/2011 
314/2015 

§ 87d  (1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na 
území zamítne, jestliže 
a) žadatel se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
b) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu 
nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 
c) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá 
důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit 
bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek. 
(2) Ministerstvo rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu 
Evropské unie1b), jestliže 
a) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
b) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo 
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území, 
za podmínky, že rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území 
bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného 
života občana Evropské unie. 
(3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu občana 
Evropské unie1b) na území stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí 
občanu Evropské unie výjezdní příkaz; občan Evropské unie je povinen 
ve stanovené lhůtě z území vycestovat. 
(4) Na zánik platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území se § 76 
písm. a), b) a d) použije obdobně. 
 
 

  

  435/2004 
ve znění  
1/2012 

§ 1 Tento zákon v souladu s právem Evropské unie upravuje zabezpečování 
státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné 
zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. 
 

  

  435/2004 § 3 odst.2 (2) Státní příslušník jiného členského státu Evropské unie (dále jen 
"občan Evropské unie") a jeho rodinný příslušník7) mají stejné právní 
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Poznámka 
 

postavení v právních vztazích upravených tímto zákonem jako občan 
České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

  435/2004 § 10 Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může 
pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu  
(dále jen "zaměstnání"), na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí 
dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem. 
 

  

  111/2006 
ve znění  
427/2010 
365/2011 

§ 16 odst. 2 
písm. f) 

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou 
zátěž systému, jestliže 
f) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla 
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání 
zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která 
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) 
zákona o zaměstnanosti, 
 

  

  329/2011 § 29 odst. 2 
písm. f) 

Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž 
systému, jestliže 
f)  je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla 
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání 
zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která 
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) 
zákona o zaměstnanosti, 

  

Čl.7 odst.3 
písm.c) 

c) je řádně zapsán jako nedobrovolný nezaměstnaný po skončení 
pracovní smlouvy na dobu určitou kratší jednoho roku nebo poté, co se 
během prvních dvanácti měsíců stal nedobrovolně nezaměstnaným, a 
zaregistrován u příslušného úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. V 
tom případě si postavení pracovníka ponechává na dobu alespoň šesti 
měsíců; 

8461   DT  

  8715     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 
274/2008 
314/2015 

§ 87a  (1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost potvrzení 
o přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie 
a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13) a 
b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil 
veřejný pořádek. 
(2) K žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území občan 
Evropské unie předloží 
a) cestovní doklad, 
b) doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo 
jinou výdělečnou činnost13a) anebo studium, 
c) fotografie, 
d) doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu 
zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost13a), a 
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Poznámka 
 

e) doklad o zajištění ubytování na území. 
(3) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám je občanem 
Evropské unie a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 
měsíce13) společně s občanem Evropské unie, je povinen k žádosti 
předložit náležitosti podle odstavce 2, s výjimkou náležitosti podle 
odstavce 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem 
občana Evropské unie. 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
329/2011 
314/2015 

§ 87d  (1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na 
území zamítne, jestliže 
a) žadatel se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
b) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu 
nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 
c) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá 
důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit 
bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek. 
(2) Ministerstvo rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu 
Evropské unie1b), jestliže 
a) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
b) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo 
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území, 
za podmínky, že rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území 
bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného 
života občana Evropské unie. 
(3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu občana 
Evropské unie1b) na území stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí 
občanu Evropské unie výjezdní příkaz; občan Evropské unie je povinen 
ve stanovené lhůtě z území vycestovat. 
(4) Na zánik platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území se § 76 
písm. a), b) a d) použije obdobně. 
 
 

  

  435/2004 
ve znění 
1/2012 

§ 1 Tento zákon v souladu s právem Evropské unie upravuje zabezpečování 
státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné 
zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. 
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  435/2004 § 3 odst.2 (2) Státní příslušník jiného členského státu Evropské unie (dále jen 

"občan Evropské unie") a jeho rodinný příslušník7) mají stejné právní 
postavení v právních vztazích upravených tímto zákonem jako občan 
České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

  

  435/2004 § 10 Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může 
pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu  
(dále jen "zaměstnání"), na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí 
dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem. 
 

  

  111/2006 
ve znění 
427/2010 
365/2011 

§ 16 odst. 2 
písm. g), h) 

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou 
zátěž systému, jestliže 
g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí 
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil 
pracovní poměr na dobu určitou uzavřený na dobu kratší 1 roku nebo 
pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní činnosti uzavřenou 
na dobu kratší 1 roku, založily-li tyto pracovněprávní vztahy účast na 
nemocenském pojištění; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která 
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) 
zákona o zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za 
neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do 
evidence, 
h) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, a která 
se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců 
zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok 
na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o 
zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž 
systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, nebo 
 

  

  329/2011 § 29 odst. 2 
písm. g) 

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou 
zátěž systému, jestliže  
g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí 
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil 
základní pracovněprávní vztah uzavřený na dobu kratší 1 roku, založily-
li tyto pracovněprávní vztahy účast na nemocenském pojištění; 
podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v 
nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti; 
taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pouze 
po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence.  

  

  329/2011 § 29 odst. 2 
písm. h) 

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou 
zátěž systému, jestliže 
h)  je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a která 
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se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců 
zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok 
na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) nebo b) 
zákona o zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za 
neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do 
evidence. 

Čl.7 odst.3 
písm.d) 

d) zahájí odbornou přípravu. Pokud není nedobrovolně nezaměstnaný, 
může si postavení pracovníka ponechat, pouze vztahuje-li se odborná 
příprava k jeho předchozímu zaměstnání. 

8461   DT  

  8715     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 
274/2008 
314/2015 

§ 87a  (1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost potvrzení 
o přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie 
a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13) a 
b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil 
veřejný pořádek. 
(2) K žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území občan 
Evropské unie předloží 
a) cestovní doklad, 
b) doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo 
jinou výdělečnou činnost13a) anebo studium, 
c) fotografie, 
d) doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu 
zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost13a), a 
e) doklad o zajištění ubytování na území. 
(3) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám je občanem 
Evropské unie a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 
měsíce13) společně s občanem Evropské unie, je povinen k žádosti 
předložit náležitosti podle odstavce 2, s výjimkou náležitosti podle 
odstavce 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem 
občana Evropské unie. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
329/2011 
314/2015 

§ 87d  (1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na 
území zamítne, jestliže 
a) žadatel se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
b) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu 
nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 
c) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá 
důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit 
bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek. 
(2) Ministerstvo rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu 
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Evropské unie1b), jestliže 
a) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
b) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo 
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území, 
za podmínky, že rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území 
bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného 
života občana Evropské unie. 
(3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu občana 
Evropské unie1b) na území stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí 
občanu Evropské unie výjezdní příkaz; občan Evropské unie je povinen 
ve stanovené lhůtě z území vycestovat. 
(4) Na zánik platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území se § 76 
písm. a), b) a d) použije obdobně. 
 

  435/2004 
ve znění 
1/2012 

§ 1 Tento zákon v souladu s právem Evropské unie upravuje zabezpečování 
státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné 
zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. 
 

  

  435/2004 § 3 odst.2 (2) Státní příslušník jiného členského státu Evropské unie (dále jen 
"občan Evropské unie") a jeho rodinný příslušník7) mají stejné právní 
postavení v právních vztazích upravených tímto zákonem jako občan 
České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak. 
 

  

  435/2004 § 10 Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může 
pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu  
(dále jen "zaměstnání"), na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí 
dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem. 
 

  

  111/2006 
ve znění 
427/2010 

§ 16 odst. 2 
písm. i) 

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou 
zátěž systému, jestliže 
i) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o 
pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na 
nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato 
činnost založila účast na důchodovém pojištění, zahájila odbornou 
přípravu; odbornou přípravou se pro účely tohoto zákona rozumí 
soustavná příprava na budoucí povolání podle zákona o státní sociální 
podpoře a rekvalifikace podle zákona o zaměstnanosti. 
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Čl.7 odst.4 4. Odchylně od odst. 1 písm. d) a odstavce 2 mají právo pobytu jako 

rodinní příslušníci občana Unie splňujícího podmínky odst. 1 písm. c) 
pouze jeho manžel či manželka, registrovaný partner či partnerka ve 
smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b) a nezaopatřené děti. Na jím vyživované 
předky v linii přímé a takové předky jeho manžela či manželky nebo 
partnera či partnerky se použije čl. 3 odst. 2. 

8461   DT  

  8715     
  326/1999 

ve znění 
314/2015 

§ 15a (1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely 
tohoto zákona rozumí jeho 
a) manžel, 
b) rodič, jde-li o občana Evropské unie1b) mladšího 21 let, kterého 
vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti, 
c) dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana Evropské unie a 
d) nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo 
takový příbuzný manžela občana Evropské unie. 
(2) Za nezaopatřenou osobu se podle odstavce 1 písm. d) se považuje 
občanem Evropské unie nebo jeho manželem vyživovaný cizinec, který 
a) se nejdéle do 26 let věku soustavně připravuje na budoucí povolání, 
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo 
vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo 
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopen 
vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. 
(3) Ustanovení tohoto zákona, týkající se rodinného příslušníka občana 
Evropské unie, se obdobně použijí i na cizince, který hodnověrným 
způsobem doloží, že 
a) je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1, pokud 
1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen 
trvalý či dlouhodobý pobyt, žil s občanem Evropské unie ve společné 
domácnosti, 
2. je občanem Evropské unie vyživovaný, nebo 
3. se o sebe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
nedokáže sám postarat bez osobní péče občana Evropské unie, anebo 
b) má s občanem Evropské unie trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému 
a žije s ním ve společné domácnosti. 
(4) Ustanovení tohoto zákona týkající se rodinného příslušníka občana 
Evropské unie se použijí i na cizince, který je rodinným příslušníkem 
státního občana České republiky1a). 
 

  

Čl.8 odst.1 1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 5, může členský stát u pobytu delšího než tři 
měsíce požadovat po občanech Unie, aby se zaregistrovali u příslušných 
orgánů. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 87a odst.1 (1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost potvrzení o 
přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie 
 a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a 
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274/2008  b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil 
veřejný pořádek. 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 87c odst.1 (1) Občanu Evropské unie, který na území pobývá jako člen personálu 
zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace 
akreditované v České republice, a jeho rodinnému příslušníku 
registrovanému Ministerstvem zahraničních věcí, který sám je občanem 
Evropské unie, vydá na požádání potvrzení o přechodném pobytu na 
území Ministerstvo zahraničních věcí. 
 

  

Čl.8 odst.2 2. Lhůta pro registraci nesmí být kratší než tři měsíce ode dne příjezdu. 
Osvědčení o registraci s uvedením jména a adresy registrované osoby a 
datem registrace je vystaveno okamžitě. Při nesplnění požadavku 
registrace může osoba podléhat přiměřeným a nediskriminačním 
sankcím. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008 

§ 87a odst.1 (1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost potvrzení o 
přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie 
 a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a 
 b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil 
veřejný pořádek. 
  

PT  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
427/2010 

§ 87n  (1) Potvrzení o přechodném pobytu na území je veřejnou listinou. 
 (2) Potvrzením o přechodném pobytu na území jeho držitel prokazuje 
své jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní 
příslušnost, adresu místa hlášeného pobytu na území, rodné číslo a další 
skutečnosti týkající se přechodného pobytu na území. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
140/2001 
222/2003 
274/2008 
427/2010 
303/2013 

§ 98 (1) Cizinec, kterému byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka 
občana Evropské unie a občan Evropské unie, který splnil ohlašovací 
povinnost podle § 93 odst. 2 nebo kterému bylo vydáno potvrzení o 
přechodném pobytu na území, anebo kterému byl na území povolen 
trvalý pobyt, je povinen hlásit změnu pobytu na území do 30 pracovních 
dnů ode dne změny ministerstvu. Povinnost se na cizince vztahuje, 
pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dnů. 
Ministerstvo o změně pobytu neprodleně informuje policii. 
 
(2) Za cizince podle § 87, jehož omezená svéprávnost neumožňuje podle 
tohoto zákona provedení takového úkonu, hlásí změnu osoba uvedená v 
§ 96 odst. 1. 
 
(3) Cizinec, který pobývá na území na vízum k pobytu nad 90 dnů, nebo 
na povolení k dlouhodobému pobytu, je povinen hlásit změnu místa 
pobytu na území do 30 dnů ode dne změny ministerstvu. Povinnost se na 
cizince vztahuje, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší 
než 30 dnů. 
 
(4) Cizinec, který je oprávněn k přechodnému pobytu na území bez víza, 
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je povinen hlásit změnu místa pobytu na území do 30 dnů ode dne 
změny policii příslušné podle nového místa pobytu, pokud je mu známo, 
že změna místa pobytu bude delší než 90 dnů. 
 
(5) Změny podle předchozích odstavců hlásí cizinec nebo osoba podle § 
96 odst. 1 vyplněním přihlašovacího tiskopisu; na požádání je ten, kdo 
hlásí změnu, povinen předložit doklady prokazující pravdivost údajů 
uvedených v tiskopisu. 

  500/2004 § 71 (1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. 
 (2) Vydáním rozhodnutí se rozumí 
 a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení 
podle § 19, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní 
orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost 
vyznačí slovy: "Vypraveno dne:", 
 b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1), 
 c) vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25, nebo 
 d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává 
do spisu. 
 (3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán 
povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k 
nimž se připočítává doba 
 a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní 
šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo 
doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří 
doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, 
 b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování 
znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. 
 (4) Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 lhůty pro 
vydání rozhodnutí neběží. 
 (5) Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je 
způsobil. 
 

  

Čl.8 odst.3 3. K vystavení osvědčení o registraci smějí členské státy vyžadovat 
pouze, 
- aby občané Unie, na něž se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. a), předložili 
platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas, potvrzení zaměstnavatele o 
přijetí nebo osvědčení o zaměstnání nebo doklad o tom, že jsou 
samostatně výdělečně činní, 
- aby občané Unie, na něž se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b), předložili 
platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas a prokázali, že splňují 
podmínky uvedeného ustanovení, 
- aby občané Unie, na které se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. c), předložili 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
314/2015 
 
 
 
 
 
 

§ 87a odst. 
2, 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) K žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území občan 
Evropské unie předloží 
a) cestovní doklad, 
b) doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo 
jinou výdělečnou činnost13a) anebo studium, 
c) fotografie, 
d) doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu 
zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost13a), a 
e) doklad o zajištění ubytování na území. 
(3) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám je občanem 

PT  
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platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas, doklad o tom, že jsou 
zapsáni u akreditovaného subjektu a že jsou účastníky všeobecného 
zdravotní pojištění, a prohlášení nebo jiný podobný prostředek ve 
smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c). Členské státy nesmějí požadovat, aby na 
tomto prohlášení byla uváděna určitá výše prostředků. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evropské unie a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 
měsíce13) společně s občanem Evropské unie, je povinen k žádosti 
předložit náležitosti podle odstavce 2, s výjimkou náležitosti podle 
odstavce 2 písm. b), doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem 
občana Evropské unie, a jde-li o cizince podle § 15a odst. 1 písm. d), 
také doklad potvrzující, že je nezaopatřenou osobou. 
 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
427/2010 

§ 87c (1) Občanu Evropské unie, který na území pobývá jako člen personálu 
zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace 
akreditované v České republice, a jeho rodinnému příslušníku 
registrovanému Ministerstvem zahraničních věcí, který sám je občanem 
Evropské unie, vydá na požádání potvrzení o přechodném pobytu na 
území Ministerstvo zahraničních věcí. 
 (2) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který na území pobývá 
jako člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní 
vládní organizace akreditované v České republice, jenž sám není 
občanem Evropské unie a je registrován Ministerstvem zahraničních 
věcí, je povinen požádat o povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě do 3 
měsíců ode dne vstupu na území. Rodinnému příslušníku podle věty 
první vydá Ministerstvo zahraničních věcí povolení k přechodnému 
pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské 
unie. 
 (3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie nebo jeho 
rodinný příslušník předloží cestovní doklad a fotografie. Rodinný 
příslušník občana Evropské unie předloží také doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
 

  

Čl.8 odst.4 4. Členské státy nesmějí stanovit pevnou částku, kterou považují za 
"dostatečné prostředky", ale musí zohledňovat osobní poměry dotyčné 
osoby. Tato částka nesmí být v žádném případě vyšší než minimum, při 
jehož nedosažení mají státní příslušníci hostitelského členského státu 
nárok na sociální pomoc, a není-li toto kritérium stanoveno, nesmí být 
vyšší než minimální důchod ze sociálního zabezpečení vyplácený 
hostitelským členským státem. 

329/2011 § 29 (1) Požádá-li o poskytnutí příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na 
zvláštní pomůcku občan členského státu Evropské unie, který je hlášen 
na území České republiky k přechodnému pobytu podle jiného právního 
předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný příslušník, který 
je hlášen na území České republiky k přechodnému pobytu podle jiného 
právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, krajská pobočka Úřadu 
práce současně posuzuje, zda se tato osoba nestala neodůvodnitelnou 
zátěží systému. 
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou 
zátěž systému, jestliže 
a) je účastna nemocenského pojištění, 
b) je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového 
pojištění, 

PT  
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c) je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo 
použitelného předpisu Evropských společenství, 
d) před zahájením řízení o příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na 
zvláštní pomůcku byla v České republice výdělečně činná a v období 10 
let předcházejících dni zahájení řízení byla nejméně po dobu 5 let a z 
toho bezprostředně před zahájením řízení nejméně po dobu 1 roku 
účastna nemocenského pojištění, nebo jako osoba samostatně výdělečně 
činná důchodového pojištění, a nemá ke dni zahájení řízení nedoplatek 
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, 
e) je osobou, která po skončení základního pracovněprávního vztahu, 
pokud tento vztah založil účast na nemocenském pojištění, nebo 
samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na 
důchodovém pojištění, je dočasně práce neschopná v důsledku nemoci 
nebo úrazu, 
f) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla 
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání 
zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která 
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) 
zákona o zaměstnanosti, 
g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí 
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil 
základní pracovněprávní vztah uzavřený na dobu kratší 1 roku, založily-
li tyto pracovněprávní vztahy účast na nemocenském pojištění; 
podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v 
nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti; 
taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pouze 
po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, 
h) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a která 
se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců 
zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok 
na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) nebo b) 
zákona o zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za 
neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do 
evidence, nebo 
i) je osobou, která po skončení základního pracovněprávního vztahu, 
pokud tento vztah založil účast na nemocenském pojištění, nebo 
samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na 
důchodovém pojištění, zahájila odbornou přípravu; odbornou přípravou 
se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná příprava na budoucí 
povolání podle zákona o státní sociální podpoře a rekvalifikace podle 
zákona o zaměstnanosti. 
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(3) Při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se u osoby, která 
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, hodnotí systémem bodů tyto 
skutečnosti: 
a) délka pobytu podle jiného právního předpisu na území České 
republiky, 
b) doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na 
území České republiky, 
c) doba soustavné přípravy na budoucí povolání na území České 
republiky, 
d) možnost pracovního uplatnění na území České republiky podle 
získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování 
zaměstnání a míry nezaměstnanosti. 
(4) Při bodovém hodnocení krajská pobočka Úřadu práce postupuje tak, 
že 
a) započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky 
k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu 
1. od 1 do 3 let, 2 body, 
2. od 3 do 6 let, 4 body, 
3. od 6 do 8 let, 6 bodů, 
4. 8 nebo více let, 8 bodů; 
b) započte v případě osoby, která byla poplatníkem pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo 
která se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí 
povolání, po dobu 
1. 12 až 24 měsíců, 4 body, 
2. 25 až 36 měsíců, 8 bodů, 
3. 37 až 48 měsíců, 12 bodů, 
4. 49 až 60 měsíců, 16 bodů; 
c) započte v případě osoby, která 
1. nemá kvalifikaci, 0 bodů, 
2. má střední vzdělání, 2 body, 
3. má vyšší odborné vzdělání, 4 body, 
4. má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů; 
d) započte osobě, které by při zprostředkování zaměstnání nebyla 
věnována zvýšená péče podle jiného právního předpisu, 4 body; 
e) započte osobě, která je hlášena k pobytu podle jiného právního 
předpisu v okrese, v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci 
předcházejícím dni podání žádosti podle údajů zveřejněných 
ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup 
1. přesáhla o více než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České 
republice, 0 bodů, 
2. přesáhla o méně než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České 
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republice, 2 body, 
3. byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice a nepřesáhla hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice, 4 body, 
4. byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice, 6 bodů. 
(5) Za neodůvodnitelnou zátěž systému se považuje osoba, jejíž bodové 
ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž 
systému se nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 nebo více 
bodů. 
(6) V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a 
nedosahuje 20 bodů, krajská pobočka Úřadu práce rozhodne, zda jde o 
osobu, která je neodůvodnitelnou zátěží systému. Při tomto rozhodování 
se přihlíží k vazbám této osoby na osoby blízké, které pobývají v České 
republice, a dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasné obtíže a 
zda poskytnutím příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na zvláštní 
pomůcku dotčené osobě nedojde k zatížení systému. 
(7) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna posoudit, zda je osoba 
neodůvodnitelnou zátěží systému, též opětovně poté, kdy došlo u 
posuzované osoby ke změně jejích sociálních poměrů. 
(8) Správní úřady, orgány sociálního zabezpečení, Policie České 
republiky, obce, kraje a zaměstnavatelé osob uvedených v odstavci 1 
jsou povinni na výzvu krajské pobočky Úřadu práce sdělit údaje 
potřebné k posouzení, zda osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému. 
Pokud krajská pobočka Úřadu práce oznámí Ministerstvu vnitra, že je 
osoba neodůvodnitelnou zátěží systému, je Ministerstvo vnitra povinno 
informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o ukončení 
přechodného pobytu této osoby podle jiného právního předpisu 
Ministerstvo vnitra neprodleně sdělí na žádost krajské pobočky Úřadu 
práce, zda osobě, která žádá o přiznání příspěvku na mobilitu nebo 
příspěvku na zvláštní pomůcku nebo které je takový příspěvek 
poskytován, byl ukončen podle jiného právního předpisu pobyt na území 
České republiky. 
 

  111/2006 
ve znění 
379/2007 
427/2010 
365/2011 
458/2011 

§ 16 (1) Požádá-li o poskytnutí dávky občan členského státu Evropské unie, 
který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního 
právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný 
příslušník, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle 
zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, příslušný 
orgán současně posuzuje, zda tato osoba není neodůvodnitelnou zátěží 
systému pomoci v hmotné nouzi podle tohoto zákona (dále jen 
"neodůvodnitelná zátěž systému"); to neplatí, má-li tato osoba na území 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32004L0038_170606.doc606      str. 39 z 160   

Celex: 32004L0038 Lhůta pro implementaci 30.04.2006 Úřední věstník                     L 158/77   Gestor MV Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová   5.4.2019 
Název: 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 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

České republiky trvalý pobyt. 
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou 
zátěž systému, jestliže 
a) je účastna nemocenského pojištění, 
b) je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového 
pojištění, 
c) je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo 
použitelného předpisu Evropských společenství, 
d) před zahájením řízení o dávce byla v České republice výdělečně činná 
a v období 10 let předcházejících dni zahájení řízení o dávku byla 
nejméně po dobu 5 let a z toho bezprostředně před zahájením řízení o 
dávce nejméně po dobu 1 roku účastna nemocenského pojištění, nebo 
jako osoba samostatně výdělečně činná důchodového pojištění a nemá 
ke dni zahájení řízení nedoplatek na pojistném, 
e) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o 
pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na 
nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato 
činnost založila účast na důchodovém pojištění, je dočasně práce 
neschopná v důsledku nemoci nebo úrazu, 
f) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla 
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání 
zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která 
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) 
zákona o zaměstnanosti, 
g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí 
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil 
pracovní poměr na dobu určitou uzavřený na dobu kratší 1 roku nebo 
pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní činnosti uzavřenou 
na dobu kratší 1 roku, založily-li tyto pracovněprávní vztahy účast na 
nemocenském pojištění; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která 
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) 
zákona o zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za 
neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do 
evidence, 
h) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, a která 
se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců 
zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok 
na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o 
zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž 
systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, nebo 
i) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o 
pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na 
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nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato 
činnost založila účast na důchodovém pojištění, zahájila odbornou 
přípravu; odbornou přípravou se pro účely tohoto zákona rozumí 
soustavná příprava na budoucí povolání podle zákona o státní sociální 
podpoře a rekvalifikace podle zákona o zaměstnanosti. 
(3) Při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se u osoby, která 
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, hodnotí systémem bodů 
a) délka pobytu podle zvláštního právního předpisu na území České 
republiky, 
b) doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na 
území České republiky, 
c) doba soustavné přípravy na budoucí povolání na území České 
republiky, d) možnost pracovního uplatnění na území České republiky 
podle získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování 
zaměstnání a míry nezaměstnanosti. 
(4) Při bodovém hodnocení příslušný orgán postupuje tak, že 
a) započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky 
k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu 
1. od 1 do 3 let, 2 body, 
2. od 3 do 6 let, 4 body, 
3. od 6 do 8 let, 6 bodů, 
4. 8 nebo více let, 8 bodů, 
b) započte v případě osoby, která byla poplatníkem pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo 
která se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí 
povolání po dobu 
1. 12 až 24 měsíců, 4 body, 
2. 25 až 36 měsíců, 8 bodů, 
3. 37 až 48 měsíců, 12 bodů, 
4. 49 až 60 měsíců, 16 bodů, 
c) započte v případě osoby, která 
1. nemá kvalifikaci, 0 bodů, 
2. má střední vzdělání, 2 body, 
3. má vyšší odborné vzdělání, 4 body, 
4. má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů, 
d) započte osobě, které by při zprostředkování zaměstnání nebyla 
věnována zvýšená péče podle zvláštního právního předpisu, 4 body, 
e) započte osobě, která je hlášena k pobytu podle zvláštního právního 
předpisu v okrese, v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci 
předcházejícím dni podání žádosti podle údajů zveřejněných 
ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup 
1. přesáhla o více než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České 
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republice, 0 bodů, 
2. přesáhla o méně než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České 
republice, 2 body, 
3. byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice a nepřesáhla hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice, 4 body, 
4. byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice, 6 bodů. 
(5) Za neodůvodnitelnou zátěž systému se vždy považuje osoba, jejíž 
bodové ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž 
systému se vždy nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 
nebo více bodů. 
(6) V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a 
nedosahuje 20 bodů, příslušný orgán rozhodne, zda jde o osobu, která je 
neodůvodnitelnou zátěží systému. Při tomto rozhodování se přihlíží k 
vazbám této osoby na osoby blízké, které pobývají v České republice, a 
dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasné obtíže, a zda 
poskytnutím dávek této osobě nedojde k neúměrnému zatížení systému 
pomoci v hmotné nouzi. 
(7) Příslušný orgán je oprávněn posoudit, zda je osoba neodůvodnitelnou 
zátěží systému, též opětovně poté, kdy došlo u posuzované osoby ke 
změně jejích sociálních poměrů. 
(8) Správní úřady, orgány sociálního zabezpečení, Policie České 
republiky, obce a zaměstnavatelé osob uvedených v odstavci 1 jsou 
povinni na výzvu příslušného orgánu sdělit údaje potřebné k posouzení, 
zda osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému. Pokud příslušný orgán 
oznámí Ministerstvu vnitra, že je osoba neodůvodnitelnou zátěží 
systému, je Ministerstvo vnitra povinna příslušnému orgánu sdělit 
ukončení přechodného pobytu této osoby podle zvláštního právního 
předpisu. Ministerstvo vnitra neprodleně sdělí na žádost příslušnému 
orgánu, zda osobě, která žádá o přiznání dávky nebo které je tato dávka 
poskytována, byl ukončen podle zvláštního právního předpisu pobyt na 
území České republiky. 
 

Čl.8 odst.5 
písm.a) 

5. K vystavení osvědčení o registraci rodinných příslušníků občanů 
Unie, kteří jsou sami občany Unie, mohou členské státy vyžadovat 
předložení těchto dokladů: 
a) platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas; 

326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 87a odst.2 
písm.a) 

(2) K žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území občan 
Evropské unie předloží 
 a) cestovní doklad, 

PT  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 87c odst.3 (3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie nebo jeho 
rodinný příslušník předloží cestovní doklad a fotografie. Rodinný 
příslušník občana Evropské unie předloží také doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
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  326/1999 

ve znění 
140/2001 
217/2002 
559/2004 
427/2010 

§ 108 (1) Za cestovní doklad se pro účely tohoto zákona považuje 
 a) veřejná listina, která je jako cestovní doklad uznaná Českou 
republikou, 
 b) veřejná listina, která splňuje podmínky podle odstavce 2, 
 c) průkaz totožnosti občana Evropské unie, 
 d) cizinecký pas s územní platností do všech států světa, 
 e) cestovní průkaz totožnosti, nebo 
 f) cestovní doklad vydaný Českou republikou na základě mezinárodní 
smlouvy, 
 g) náhradní cestovní doklad Evropské unie, 
 h) seznam žáků cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie, 
obsahuje-li 
1. fotografie žáků, kteří nejsou schopni se prokázat průkazem totožnosti 
obsahujícím fotografii, 
2. potvrzení členského státu Evropské unie, ve kterém má žák místo 
bydliště, že žák je oprávněn se do tohoto státu vrátit, a za předpokladu, 
že členský stát Evropské unie, ve kterém má žák místo bydliště, oznámil 
České republice, že má seznam žáků uznávat jako cestovní doklad. 
 (2) Za cestovní doklad podle odstavce 1 písm. b) lze pro účely tohoto 
zákona uznat veřejnou listinu vydanou cizím státem za účelem cestování 
do zahraničí, pokud z hlediska jejího provedení a jazyka, v němž jsou 
uvedeny údaje, odpovídá mezinárodním zvyklostem, její územní 
platnost zahrnuje území a lze z ní zjistit 
a) údaje o státním občanství cizince, 
 b) údaje o jeho totožnosti, 
 c) fotografii držitele, 
 d) údaj o době platnosti. 
 (3) Cestovní doklad podle odstavce 1 písm. a) a b) pro účely udělení 
dlouhodobého víza nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 
volné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, 
než je doba platnosti dlouhodobého víza; to neplatí, jde-li o udělení víza 
k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území. 
 

  

Čl.8 odst.5 
písm.b) 

b) doklad potvrzující rodinný vztah nebo registrované partnerství; 326/1999 
ve znění 
161/2006 
314/2015 

§ 87a odst.3 (3) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám je občanem 
Evropské unie a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 
měsíce13) společně s občanem Evropské unie, je povinen k žádosti 
předložit náležitosti podle odstavce 2, s výjimkou náležitosti podle 
odstavce 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem 
občana Evropské unie. 
 

PT  

  326/1999 § 87c odst.3 (3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie nebo jeho   
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ve znění  
161/2006 

rodinný příslušník předloží cestovní doklad a fotografie. Rodinný 
příslušník občana Evropské unie předloží také doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
 

  326/1999 
ve znění 
314/2015  

§ 15a (1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie se pro účely tohoto 
zákona rozumí jeho 
a) manžel, 
 
b) rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, o kterého 
skutečně pečuje, 
 
c) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana 
Evropské unie a 
 
d) potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana 
Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních 
potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem 
Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné 
nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož 
je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt. 
 
 
(2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též 
cizinec, který prokáže, že 
 
a) je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1, pokud 
1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen 

pobyt, žil před vstupem na území s občanem Evropské unie ve 
společné domácnosti, 

2. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě 
nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo 
byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před 
vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve 
kterém měl povolen pobyt, nebo 

3. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez 
osobní péče občana Evropské unie, nebo 

 
b) má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není 
manželstvím, a žije s ním ve společné domácnosti; při posuzování 
trvalosti partnerského vztahu se zohlední zejména povaha, pevnost a 
intenzita vztahu. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

(3) Ustanovení tohoto zákona týkající se rodinného příslušníka občana 
Evropské unie se použijí i na cizince, který je rodinným příslušníkem 
státního občana České republiky. 
 

  326/1999 
ve znění 
379/2007  

§ 180f (1) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem "manžel", "manželství" nebo 
"dítě manžela", rozumí se tím i partner, partnerství, dítě jednoho z 
partnerů nebo dítě svěřené do péče partnera. 
(2) Za partnera se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která 
prokáže, že vstoupila do úředně potvrzeného trvalého společenství dvou 
osob stejného pohlaví. 
(3) Partnerstvím se pro účely tohoto zákona rozumí úředně potvrzené 
trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví podle odstavce 2. 
 

  

Čl.8 odst.5 
písm.c) 

c) případně osvědčení o registraci občana Unie, kterého doprovázejí 
nebo následují; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl.8 odst.5 
písm.d) 

d) v případech spadajících pod čl. 2 odst. 2 písm. c) a d) doklady o 
splnění podmínek uvedených ustanovení; 

326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 15a odst.1 
písm.b) 

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely 
tohoto zákona rozumí jeho 
 
b) rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, o kterého 
skutečně pečuje, 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 15a odst.1 
písm.c) 

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely 
tohoto zákona rozumí jeho 
 
c) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana 
Evropské unie a 
 

  

  326/1999 
ve znění 
314/2015  

§ 15a odst.1 
písm.d) 

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely 
tohoto zákona rozumí jeho 
 
d) potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana 
Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních 
potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem 
Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné 
nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož 
je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 15a odst.2  

(2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též 
cizinec, který prokáže, že 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

a) je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1, pokud 
1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen 

pobyt, žil před vstupem na území s občanem Evropské unie ve 
společné domácnosti, 

2. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě 
nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo 
byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před 
vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve 
kterém měl povolen pobyt, nebo 

3. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez 
osobní péče občana Evropské unie, nebo 

 
b) má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není 
manželstvím, a žije s ním ve společné domácnosti; při posuzování 
trvalosti partnerského vztahu se zohlední zejména povaha, pevnost a 
intenzita vztahu. 
 

       
  326/1999 

ve znění  
161/2006 

§ 87c odst.3 (3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie nebo jeho 
rodinný příslušník předloží cestovní doklad a fotografie. Rodinný 
příslušník občana Evropské unie předloží také doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
 

  

Čl.8 odst.5 
písm.e) 

e) v případech spadajících pod čl. 3 odst. 2 písm. a) doklad vystavený 
příslušným orgánem v zemi původu nebo v zemi, z níž přijíždějí, který 
potvrzuje, že jsou dotyčným občanem Unie vyživovanými osobami nebo 
členy jeho domácnosti, nebo doklad o vážných zdravotních důvodech 
naléhavě vyžadujících osobní péči tohoto občana Unie o ně; 

326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 15a odst.2 (2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též 
cizinec, který prokáže, že 
 
a) je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1, pokud 
1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen 

pobyt, žil před vstupem na území s občanem Evropské unie ve 
společné domácnosti, 

2. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě 
nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo 
byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před 
vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve 
kterém měl povolen pobyt, nebo 

3. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez 
osobní péče občana Evropské unie, nebo 

 
b) má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není 
manželstvím, a žije s ním ve společné domácnosti; při posuzování 
trvalosti partnerského vztahu se zohlední zejména povaha, pevnost a 
intenzita vztahu. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

 
  326/1999 

ve znění 
161/2006 
314/2015 

§ 87a odst.3 (3) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám je občanem 
Evropské unie a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 
měsíce13) společně s občanem Evropské unie, je povinen k žádosti 
předložit náležitosti podle odstavce 2, s výjimkou náležitosti podle 
odstavce 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem 
občana Evropské unie. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 87c odst.3 (3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie nebo jeho 
rodinný příslušník předloží cestovní doklad a fotografie. Rodinný 
příslušník občana Evropské unie předloží také doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
 

  

Čl.8 odst.5 
písm.f) 

f) v případech spadajících pod čl. 3 odst. 2 písm. b) doklad o trvalém 
vztahu s dotyčným občanem Unie. 

326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 15a odst.2 (2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též 
cizinec, který prokáže, že 
 
a) je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1, pokud 
1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen 

pobyt, žil před vstupem na území s občanem Evropské unie ve 
společné domácnosti, 

2. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě 
nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo 
byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před 
vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve 
kterém měl povolen pobyt, nebo 

3. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez 
osobní péče občana Evropské unie, nebo 

 
b) má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není 
manželstvím, a žije s ním ve společné domácnosti; při posuzování 
trvalosti partnerského vztahu se zohlední zejména povaha, pevnost a 
intenzita vztahu. 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
314/2015 

§ 87a odst.3 (3) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám je občanem 
Evropské unie a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 
měsíce13) společně s občanem Evropské unie, je povinen k žádosti 
předložit náležitosti podle odstavce 2, s výjimkou náležitosti podle 
odstavce 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem 
občana Evropské unie. 
 

  

  326/1999 
ve znění 

§ 87c odst.3 (3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie nebo jeho 
rodinný příslušník předloží cestovní doklad a fotografie. Rodinný 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

161/2006 příslušník občana Evropské unie předloží také doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
 

Čl.9 odst.1 1. Rodinným příslušníkům občana Unie, kteří nejsou státními 
příslušníky žádného členského státu a jejichž plánovaná doba pobytu 
přesahuje tři měsíce, vydají členské státy pobytovou kartu 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008 
427/2010 
314/2015 

§ 87b (1) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem 
Evropské unie a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 
měsíce13) společně s občanem Evropské unie, je povinen požádat 
ministerstvo o povolení k přechodnému pobytu. Žádost je povinen podat 
ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vstupu na území. 
  
(2) K žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je rodinný 
příslušník povinen předložit náležitosti podle § 87a odst. 2, s výjimkou 
náležitosti podle § 87a odst. 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
  
(3) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi povolení k přechodnému 
pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské 
unie. 
 
 

DT  

  8644     
  7874     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 
427/2010 

§ 87c odst.2 (2) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který na území pobývá 
jako člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní 
vládní organizace akreditované v České republice, jenž sám není 
občanem Evropské unie a je registrován Ministerstvem zahraničních 
věcí, je povinen požádat o povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě do 3 
měsíců ode dne vstupu na území. Rodinnému příslušníku podle věty 
první vydá Ministerstvo zahraničních věcí povolení k přechodnému 
pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské 
unie. 
 

  

  7874     
Čl.9 odst.2 2. Lhůta pro podání žádosti o pobytovou kartu nesmí být kratší než tři 

měsíce ode dne příjezdu. 
326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008 

§ 87b odst.1 (1) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem 
Evropské unie a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 
měsíce13) společně s občanem Evropské unie, je povinen požádat 
ministerstvo o povolení k přechodnému pobytu. Žádost je povinen podat 
ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vstupu na území. 
 

DT  

  7874     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 

§ 87c odst.2 (2) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který na území pobývá 
jako člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní 
vládní organizace akreditované v České republice, jenž sám není 
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Ustanovení (článek,odst., 
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Poznámka 
 

427/2010 občanem Evropské unie a je registrován Ministerstvem zahraničních 
věcí, je povinen požádat o povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě do 3 
měsíců ode dne vstupu na území. Rodinnému příslušníku podle věty 
první vydá Ministerstvo zahraničních věcí povolení k přechodnému 
pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské 
unie. 
 

  7874     
Čl.9 odst.3 3. Při nesplnění povinnosti registrace může dotyčná osoba podléhat 

přiměřeným a nediskriminačním sankcím. 
326/1999 
ve znění 
427/2010 
314/2015 

§ 156 odst. 1 
písm. e), f) 

(1) Cizinec se dopustí přestupku tím, že 
e) jako rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není 
občanem Evropské unie, nesplní povinnost podle § 87b odst. 1, nebo § 
87o odst. 3 
f) nesplní povinnost podle § 93 odst. 1 nebo 2, 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
427/2010 

§ 156 odst. 4 
písm. d) 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do 
d) 3 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g), i) nebo 
m). 
 

  

Čl.10 odst.1 1. Právo pobytu rodinných příslušníků občana Unie, kteří nejsou 
státními příslušníky žádného členského státu, je nejpozději šest měsíců 
ode dne podání žádosti potvrzeno vydáním dokladu, který se nazývá 
"Pobytová karta rodinného příslušníka občana Unie". Osvědčení o 
podání žádosti o pobytovou kartu se vydává okamžitě. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008 
427/2010 
 

§ 87b odst.3 (3) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi povolení k přechodnému 
pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské 
unie. 

DT  

  7874     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 
427/2010 

§ 87c odst.2 (2) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který na území pobývá 
jako člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní 
vládní organizace akreditované v České republice, jenž sám není 
občanem Evropské unie a je registrován Ministerstvem zahraničních 
věcí, je povinen požádat o povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě do 3 
měsíců ode dne vstupu na území. Rodinnému příslušníku podle věty 
první vydá Ministerstvo zahraničních věcí povolení k přechodnému 
pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské 
unie. 
 
 

  

  7874     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 
379/2007 
427/2010 

§ 87o (1) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie je 
veřejnou listinou; vyhotovuje se v jazyce českém a zpravidla ve dvou 
cizích jazycích podle mezinárodních zvyklostí. 
 (2) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie se 
vydává jako samostatný doklad, kterým jeho držitel prokazuje své 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Poznámka 
 

jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní 
příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu na 
území, rodné číslo a další skutečnosti týkající se přechodného pobytu na 
území. 
 (3) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie se 
vydává na dobu shodnou s předpokládanou dobou pobytu občana 
Evropské unie, nejvýše však na 5 let. Platnost pobytové karty lze o 
stejnou dobu prodloužit, a to i opakovaně. O prodloužení platnosti 
pobytové karty je rodinný příslušník občana Evropské unie povinen 
požádat před skončením platnosti této karty. 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008 
427/2010 
314/2015 

§ 87p (1) K žádosti o prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného 
příslušníka občana Evropské unie je žadatel povinen předložit náležitosti 
podle § 87a odst. 2 písm. a), d), e) a doklad potvrzující, že pobývá na 
území společně s občanem Evropské unie, nebo že je rodinným 
příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 87f odst. 2; pokud 
došlo ke změně podoby žadatele je dále povinen předložit fotografie 
odpovídající jeho skutečné podobě.  
(2) Ministerstvo dobu platnosti pobytové karty rodinného příslušníka 
občana, Evropské unie neprodlouží, shledá-li důvod pro ukončení 
přechodného pobytu na území podle § 87f. Pokud ministerstvo 
neprodlouží pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské 
unie, je ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o neprodloužení doby 
platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie 
přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie ukončen; 
ministerstvo tuto skutečnost uvede v odůvodnění rozhodnutí; ustanovení 
§ 87f odst. 4 a 5 se použije obdobně. Shledá-li ministerstvo v řízení o 
žádosti o prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného 
příslušníka občana Evropské unie důvod pro neprodloužení doby 
platnosti pobytové karty, poučí žadatele nejpozději ve výzvě k vyjádření 
k podkladům pro vydání rozhodnutí o této skutečnosti a o důsledcích 
neprodloužení pobytové karty uvedených ve větě druhé. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 

§ 87v (1) Občan Evropské unie, který žádá o vydání potvrzení o přechodném 
pobytu na území náhradou za potvrzení ztracené, zničené, odcizené nebo 
poškozené, je povinen předložit cestovní doklad a poškozené potvrzení. 
 (2) Občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník, který žádá o 
vydání pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, 
průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo 
průkazu o povolení k trvalému pobytu náhradou za průkaz ztracený, 
zničený, odcizený nebo poškozený, je povinen předložit fotografie, 
cestovní doklad a poškozený průkaz; obdobně se postupuje i v případě, 
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že žádá o vydání průkazu po skončení jeho platnosti podle § 87z odst. 2. 
Žádá-li občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník o vydání 
průkazu po skončení jeho platnosti z důvodu podle § 87z odst. 1 písm. 
g), je povinen předložit fotografie, cestovní doklad a doklad o zajištění 
ubytování. 
 (3) Občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník, který žádá o 
provedení změny v pobytové kartě rodinného příslušníka občana 
Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské 
unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, je povinen předložit 
cestovní doklad, průkaz, ve kterém má být změna provedena, a doklad 
prokazující požadovanou změnu. Nelze-li požadovanou změnu do 
průkazu již vyznačit, vydá se jeho držiteli nový průkaz; v takovém 
případě je jeho držitel povinen předložit fotografie. V potvrzení o 
přechodném pobytu na území se změna neprovádí; ministerstvo vydá 
jeho držiteli nové potvrzení o přechodném pobytu na území. 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
427/2010 
314/2015  

§ 87y  Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem 
Evropské unie a na území pobývá společně s občanem Evropské unie, je 
oprávněn pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o jeho 
žádosti; po tuto dobu se jeho pobyt na území považuje za pobyt 
přechodný. Oprávnění pobývat na území do nabytí právní moci 
rozhodnutí o žádosti neplatí, pokud nabylo právní moci rozhodnutí o 
správním vyhoštění, o ukončení přechodného pobytu nebo o zrušení 
trvalého pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, nebo se 
jedná o opakovaně podanou žádost, v níž nejsou uvedeny nové 
skutečnosti, které rodinný příslušník občana Evropské unie nemohl 
uplatnit v řízení o předchozí žádosti. Oprávnění pobývat na území do 
nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti ministerstvo osvědčí vízovým 
štítkem vyznačovaným do cestovního dokladu podle jednotného formátu 
stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské unie51), a to ve 
formě víza k pobytu nad 90 dnů s dobou platnosti odpovídající 
předpokládané délce řízení o žádosti; to neplatí, jde-li o cizince 
zařazeného do informačního systému smluvních států, kterému se vydá 
pouze potvrzení o oprávnění k pobytu. Platnost dokladu nebo potvrzení 
osvědčujícího oprávnění pobývat na území zaniká nabytím právní moci 
rozhodnutí o žádosti. 
 

  

  500/2004 § 71 (1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. 
 (2) Vydáním rozhodnutí se rozumí 
 a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení 
podle § 19, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní 
orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost 
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vyznačí slovy: "Vypraveno dne:", 
 b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1), 
 c) vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25, nebo 
 d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává 
do spisu. 
 (3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán 
povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k 
nimž se připočítává doba 
 a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní 
šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo 
doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří 
doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, 
 b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování 
znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. 
 (4) Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 lhůty pro 
vydání rozhodnutí neběží. 
 (5) Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je 
způsobil. 
 

Čl.10 odst.2 
písm.a) 

2. K vydání pobytové karty vyžadují členské státy předložení těchto 
dokladů: 
a) platného cestovního pasu; 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
314/2015 

§ 87b odst.2 (2) K žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je rodinný 
příslušník povinen předložit náležitosti podle § 87a odst. 2, s výjimkou 
náležitosti podle § 87a odst. 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
 

DT  

  8644     
  7874     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 

§ 87c odst.3 (3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie nebo jeho 
rodinný příslušník předloží cestovní doklad a fotografie. Rodinný 
příslušník občana Evropské unie předloží také doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
140/2001 
217/2002 
559/2004 
427/2010 

§ 108 (1) Za cestovní doklad se pro účely tohoto zákona považuje 
 a) veřejná listina, která je jako cestovní doklad uznaná Českou 
republikou, 
 b) veřejná listina, která splňuje podmínky podle odstavce 2, 
 c) průkaz totožnosti občana Evropské unie, 
 d) cizinecký pas s územní platností do všech států světa, 
 e) cestovní průkaz totožnosti, nebo 
 f) cestovní doklad vydaný Českou republikou na základě mezinárodní 
smlouvy, 
 g) náhradní cestovní doklad Evropské unie, 
 h) seznam žáků cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie, 
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obsahuje-li 
1. fotografie žáků, kteří nejsou schopni se prokázat průkazem totožnosti 
obsahujícím fotografii, 
2. potvrzení členského státu Evropské unie, ve kterém má žák místo 
bydliště, že žák je oprávněn se do tohoto státu vrátit, a za předpokladu, 
že členský stát Evropské unie, ve kterém má žák místo bydliště, oznámil 
České republice, že má seznam žáků uznávat jako cestovní doklad. 
 (2) Za cestovní doklad podle odstavce 1 písm. b) lze pro účely tohoto 
zákona uznat veřejnou listinu vydanou cizím státem za účelem cestování 
do zahraničí, pokud z hlediska jejího provedení a jazyka, v němž jsou 
uvedeny údaje, odpovídá mezinárodním zvyklostem, její územní 
platnost zahrnuje území a lze z ní zjistit 
a) údaje o státním občanství cizince, 
 b) údaje o jeho totožnosti, 
 c) fotografii držitele, 
 d) údaj o době platnosti. 
 (3) Cestovní doklad podle odstavce 1 písm. a) a b) pro účely udělení 
dlouhodobého víza nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 
volné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, 
než je doba platnosti dlouhodobého víza; to neplatí, jde-li o udělení víza 
k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území. 
 

Čl.10 odst.2 
písm.b) 

b) dokladu potvrzujícího rodinný vztah nebo registrované partnerství; 326/1999 
ve znění 
161/2006 
314/2015 

§ 87b odst.2 (2) K žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je rodinný 
příslušník povinen předložit náležitosti podle § 87a odst. 2, s výjimkou 
náležitosti podle § 87a odst. 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
 

DT  

  8644     
  7874     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 

§ 87c odst.3 (3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie nebo jeho 
rodinný příslušník předloží cestovní doklad a fotografie. Rodinný 
příslušník občana Evropské unie předloží také doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
314/2015  

§ 15a (1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely 
tohoto zákona rozumí jeho 
a) manžel, 
b) rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, o kterého 
skutečně pečuje, 
c) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana 
Evropské unie a 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

d) potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana 
Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních 
potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem 
Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné 
nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož 
je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt. 
(2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též 
cizinec, který prokáže, že 
 
a) je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1, pokud 
1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen 

pobyt, žil před vstupem na území s občanem Evropské unie ve 
společné domácnosti, 

2. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě 
nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo 
byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před 
vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve 
kterém měl povolen pobyt, nebo 

3. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez 
osobní péče občana Evropské unie, nebo 

 
b) má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není 
manželstvím, a žije s ním ve společné domácnosti; při posuzování 
trvalosti partnerského vztahu se zohlední zejména povaha, pevnost a 
intenzita vztahu. 
 
 
(3) Ustanovení tohoto zákona týkající se rodinného příslušníka občana 
Evropské unie se použijí i na cizince, který je rodinným příslušníkem 
státního občana České republiky. 
 

  326/1999 
ve znění 
379/2007  

§ 180f (1) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem "manžel", "manželství" nebo 
"dítě manžela", rozumí se tím i partner, partnerství, dítě jednoho z 
partnerů nebo dítě svěřené do péče partnera. 
(2) Za partnera se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která 
prokáže, že vstoupila do úředně potvrzeného trvalého společenství dvou 
osob stejného pohlaví. 
(3) Partnerstvím se pro účely tohoto zákona rozumí úředně potvrzené 
trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví podle odstavce 2. 
 

  

Čl.10 odst.2 
písm.c) 

c) osvědčení o registraci, nebo neexistuje-li systém registrace, jakýkoliv 
jiný doklad o pobytu občana Unie, kterého doprovázejí nebo následují, v 

326/1999 
ve znění 

§ 87b odst.1 (1) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem 
Evropské unie a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

hostitelském členském státě; 161/2006 
274/2008 

měsíce13) společně s občanem Evropské unie, je povinen požádat 
ministerstvo o povolení k přechodnému pobytu. Žádost je povinen podat 
ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vstupu na území. 
 

  7874     
  500/2004 § 52 Účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. 

Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, 
které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. 
 

  

Čl.10 odst.2 
písm.d) 

d) v případech spadajících pod čl. 2 odst. 2 písm. c) a d) doklady o 
splnění podmínek uvedených ustanovení; 

326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 15a odst.1 
písm.c) 

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely 
tohoto zákona rozumí jeho 
 
c) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana 
Evropské unie a 
 
 

DT  

  326/1999 
ve znění 
314/2015  

§ 15a odst.1 
písm.d) 

(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b) se pro účely 
tohoto zákona rozumí jeho  
 
d) potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana 
Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních 
potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem 
Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné 
nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož 
je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
314/2015  

§ 15a odst.2 (2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též 
cizinec, který prokáže, že 
 
a) je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1, pokud 
1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen 

pobyt, žil před vstupem na území s občanem Evropské unie ve 
společné domácnosti, 

2. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě 
nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo 
byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před 
vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve 
kterém měl povolen pobyt, nebo 

3. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez 
osobní péče občana Evropské unie, nebo 

 
b) má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

manželstvím, a žije s ním ve společné domácnosti; při posuzování 
trvalosti partnerského vztahu se zohlední zejména povaha, pevnost a 
intenzita vztahu. 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
314/2015 

§ 87b odst.2 (2) K žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je rodinný 
příslušník povinen předložit náležitosti podle § 87a odst. 2, s výjimkou 
náležitosti podle § 87a odst. 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
 

  

  8644     
  7874     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 

§ 87c odst.3 (3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie nebo jeho 
rodinný příslušník předloží cestovní doklad a fotografie. Rodinný 
příslušník občana Evropské unie předloží také doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
 

  

Čl.10 odst.2 
písm.e) 

e) v případech spadajících pod čl. 3 odst. 2 písm. a) doklad vydaný 
příslušným orgánem v zemi původu nebo v zemi, z níž přijíždějí, který 
potvrzuje, že jsou dotyčným občanem Unie vyživovanými osobami nebo 
členy jeho domácnosti, nebo doklad o vážných zdravotních důvodech 
naléhavě vyžadujících osobní péči tohoto občana Unie o ně; 

326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 15a odst.2 (2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též 
cizinec, který prokáže, že 
 
a) je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1, pokud 
1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen 

pobyt, žil před vstupem na území s občanem Evropské unie ve 
společné domácnosti, 

2. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě 
nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo 
byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před 
vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve 
kterém měl povolen pobyt, nebo 

3. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez 
osobní péče občana Evropské unie, nebo 

 
b) má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není 
manželstvím, a žije s ním ve společné domácnosti; při posuzování 
trvalosti partnerského vztahu se zohlední zejména povaha, pevnost a 
intenzita vztahu. 
 
 

DT  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
314/2015 

§ 87b odst.2 (2) K žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je rodinný 
příslušník povinen předložit náležitosti podle § 87a odst. 2, s výjimkou 
náležitosti podle § 87a odst. 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  8644     
  7874     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 

§ 87c odst.3 (3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie nebo jeho 
rodinný příslušník předloží cestovní doklad a fotografie. Rodinný 
příslušník občana Evropské unie předloží také doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
 

  

Čl.10 odst.2 
písm.f) 

f) v případech spadajících pod čl. 3 odst. 2 písm. b) doklad o trvalém 
vztahu s dotyčným občanem Unie. 

326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 15a odst.2 (2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též 
cizinec, který prokáže, že 
 
a) je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1, pokud 
1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen 

pobyt, žil před vstupem na území s občanem Evropské unie ve 
společné domácnosti, 

2. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě 
nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo 
byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před 
vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve 
kterém měl povolen pobyt, nebo 

3. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez 
osobní péče občana Evropské unie, nebo 

 
b) má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není 
manželstvím, a žije s ním ve společné domácnosti; při posuzování 
trvalosti partnerského vztahu se zohlední zejména povaha, pevnost a 
intenzita vztahu. 
 

DT  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
314/2015 

§ 87b odst.2 (2) K žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je rodinný 
příslušník povinen předložit náležitosti podle § 87a odst. 2, s výjimkou 
náležitosti podle § 87a odst. 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
 

  

  8644     
  7874     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 

§ 87c odst.3 (3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie nebo jeho 
rodinný příslušník předloží cestovní doklad a fotografie. Rodinný 
příslušník občana Evropské unie předloží také doklad potvrzující, že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
 

  

Čl.11 odst.1 1. Pobytová karta uvedená v čl. 10 odst. 1 má platnost po dobu pěti let 
ode dne vydání, nebo po dobu předpokládaného pobytu občana Unie, je-
li kratší než pět let. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 87o (1) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie je 
veřejnou listinou; vyhotovuje se v jazyce českém a zpravidla ve dvou 
cizích jazycích podle mezinárodních zvyklostí. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

379/2007 
427/2010 

 (2) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie se 
vydává jako samostatný doklad, kterým jeho držitel prokazuje své 
jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní 
příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu na 
území, rodné číslo a další skutečnosti týkající se přechodného pobytu na 
území. 
 (3) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie se 
vydává na dobu shodnou s předpokládanou dobou pobytu občana 
Evropské unie, nejvýše však na 5 let. Platnost pobytové karty lze o 
stejnou dobu prodloužit, a to i opakovaně. O prodloužení platnosti 
pobytové karty je rodinný příslušník občana Evropské unie povinen 
požádat před skončením platnosti této karty. 
 

Čl.11 odst.2 2. Platnost pobytové karty není dotčena dočasnou nepřítomností po dobu 
nepřesahující šest měsíců v roce, nepřítomností delšího trvání z důvodu 
plnění povinné vojenské služby ani nepřítomností po dobu nejvýše 
dvanácti po sobě jdoucích měsíců z důležitých důvodů, například z 
důvodu těhotenství nebo narození dítěte, vážné nemoci, studia či 
odborné přípravy nebo vyslání do jiného členského státu nebo třetí země 
zaměstnavatelem. 

326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 87f (1) Ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské 
unie1b), který sám není občanem Evropské unie, přechodný pobyt na 
území, pokud o to rodinný příslušník občana Evropské unie požádá. 
Přechodný pobyt rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který 
sám není občanem Evropské unie, ministerstvo dále ukončí, pokud 
přestal splňovat podmínky uvedené v § 15a nebo přestal na území 
pobývat společně s občanem Evropské unie, zejména pokud občan 
Evropské unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl přechodný 
pobyt na území zrušen, za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené 
z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života rodinného 
příslušníka občana Evropské unie. 
(2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana 
Evropské unie z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí, 
pokud 
a) přestal na území pobývat společně s občanem Evropské unie, zejména 
pokud občan Evropské unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl 
přechodný pobyt na území zrušen a rodinný příslušník občana Evropské 
unie skutečně pečuje o dítě, a to po dobu vzdělávání dítěte občana 
Evropské unie v základní, střední a vyšší odborné škole nebo 
konzervatoři nebo studia tohoto dítěte na vysoké škole, 
b) občan Evropské unie v době přechodného pobytu na území zemřel a 
rodinný příslušník občana Evropské unie se na území zdržoval po dobu 
alespoň 1 roku před úmrtím občana Evropské unie, 
c) manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě 
pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo o 
prohlášení manželství za neplatné a 
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím 
příslušného orgánu10c) nebo dohodou manželů svěřeno do péče dítě 
občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného 

DT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území, 
2. před zahájením řízení o rozvodu nebo řízení o prohlášení manželství 
za neplatné toto manželství trvalo alespoň 3 roky a v době trvání 
manželství měl rodinný příslušník občana Evropské unie na území 
povolen pobyt nejméně 1 rok, nebo 
3. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se 
rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání manželství obětí 
domácího násilí, 
d) došlo k ukončení partnerského vztahu rodinného příslušníka občana 
Evropské unie s občanem Evropské unie uvedeného v § 15a odst. 2 
písm. b) a 
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím 
příslušného orgánu nebo dohodou rodičů svěřeno do péče dítě občana 
Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného osobního 
styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území, nebo 
2. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se 
rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání partnerského 
vztahu obětí domácího násilí, nebo 
e) rodinný příslušník občana Evropské unie neuvedený v písmenu c) 
nebo d) se stal obětí domácího násilí a z tohoto důvodu přestal na území 
pobývat společně s občanem Evropské unie. 
(3) Ministerstvo dále ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské 
unie přechodný pobyt na území, pokud 
a) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území, 
b) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k 
přechodnému pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel 
manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno 
otcovství, 
d) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo 
e) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný 
orgán, který žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné 
informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné 
nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu 
ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný 
pořádek, 
za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 
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do soukromého nebo rodinného života rodinného příslušníka občana 
Evropské unie. 
(4) Ministerstvo v rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu rodinného 
příslušníka občana Evropské unie stanoví lhůtu k vycestování z území a 
udělí rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie výjezdní příkaz; 
rodinný příslušník občana Evropské unie je povinen ve stanovené lhůtě z 
území vycestovat. 
(5) Pokud ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana 
Evropské unie přechodný pobyt na území z důvodu uvedeného v 
odstavci 1, stanoví lhůtu k vycestování vždy 60 dnů ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu na území; 
cizinec je v této lhůtě oprávněn podat ministerstvu na území žádost o 
vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo, jde-li o cizince, který na 
území pobývá nepřetržitě 5 let, o vydání povolení k trvalému pobytu 
podle § 68. Pokud cizinec podá ve lhůtě podle věty první žádost o 
vydání povolení k dlouhodobému pobytu, je oprávněn pobývat na území 
do nabytí právní moci rozhodnutí o jeho žádosti; po tuto dobu se jeho 
pobyt na území nadále považuje za pobyt na základě povolení k 
přechodnému pobytu. 
(6) Na zánik platnosti povolení k přechodnému pobytu rodinného 
příslušníka občana Evropské unie se § 76 písm. a), b) a d) použije 
obdobně. 
 

  7874     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
314/2015 

§ 87e (1) Na zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu se 
důvody podle § 87d odst. 1 vztahují obdobně. Ministerstvo žádost dále 
zamítne, jestliže žadatel 
a) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území, 
b) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný 
orgán, který žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné 
informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné 
nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu 
ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný 
pořádek, 
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k 
přechodnému pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel 
manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno 
otcovství, 
d) se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu (§ 169 odst. 2), odmítne 
vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti, nebo 
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Poznámka 
 

e) není rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 15a 
nebo s ním společně nepobývá na území. 
(2) K důvodu podle odstavce 1 písm. a) se přihlédne pouze za 
podmínky, že rozhodnutí o zamítnutí žádosti bude přiměřené z hlediska 
jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života žadatele. 
(3) K důvodu podle odstavce 1 písm. b) se nepřihlédne, jde-li o vydání 
povolení k přechodnému pobytu v zájmu České republiky, z 
humanitárních anebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo z 
důvodu plnění mezinárodního závazku. Ministerstvo projedná vydání 
povolení k přechodnému pobytu se smluvním státem, který žadatele 
zařadil do informačního systému smluvních států, a v řízení přihlédne ke 
skutečnostem, které vedly k tomuto zařazení. Vydání povolení k 
přechodnému pobytu ministerstvo oznámí smluvnímu státu, který 
žadatele do informačního systému smluvních států zařadil. 
 

  7874     
  326/1999 

ve znění 
427/2010 
314/2015 

§ 174a (1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona 
správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního 
jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, 
povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a 
kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je 
cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního 
občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště. 
(2) Policie v řízení o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) 
správního řádu o správním vyhoštění nebo o povinnosti opustit území 
vedeného na žádost cizince zohlední zejména dobu pobytu cizince na 
území, pobyt jeho nezletilých dětí plnících povinnou školní docházku na 
území a existenci jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; 
to neplatí, pokud je cizinec zajištěn. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
303/2013 

§ 87z (1) Platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, 
průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo 
průkazu o povolení k trvalému pobytu skončí 
 
a) uplynutím doby v něm uvedené, 
 
b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení, 
 
c) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti 
držitele průkazu, 
 
d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení povolení k trvalému nebo 
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Poznámka 
 

přechodnému pobytu držitele průkazu, 
 
e) nabytím státního občanství České republiky, 
 
f) úmrtím držitele průkazu nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení držitele průkazu za mrtvého, nebo 
 
g) zrušením údaje o místu hlášeného pobytu občana Evropské unie nebo 
jeho rodinného příslušníka na území; to neplatí, pokud z důvodu pobytu 
na území jiného členského státu Evropské unie držitel průkazu zruší 
ubytování na území. 
 
(2) Ministerstvo zruší platnost pobytové karty rodinného příslušníka 
občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana 
Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, jestliže 
 
a) je průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo 
je porušena jeho celistvost, 
 
b) průkaz obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené 
změny, nebo 
 
c) fotografie v průkazu neodpovídá skutečné podobě jeho držitele. 
 
(3) Je-li držitel průkazu přítomen a plně uzná důvody pro zrušení 
platnosti průkazu, lze odůvodnění rozhodnutí nahradit vlastnoručně 
podepsaným prohlášením držitele průkazu, že se zrušením jeho platnosti 
souhlasí. Odvolání proti rozhodnutí není v tomto případě přípustné. 

Čl.12 odst.1 1. Aniž je dotčen druhý pododstavec, není smrtí občana Unie nebo jeho 
odjezdem z hostitelského členského státu dotčeno právo pobytu jeho 
rodinných příslušníků, kteří jsou státními příslušníky některého 
členského státu. 
Před získáním práva trvalého pobytu musí dotyčné osoby splnit 
podmínky stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d). 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008 
314/2015  

§ 87a (1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost potvrzení 
o přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie 
a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13) a 
b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil 
veřejný pořádek. 
(2) K žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území občan 
Evropské unie předloží 
a) cestovní doklad, 
b) doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo 
jinou výdělečnou činnost13a) anebo studium, 
c) fotografie, 
d) doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu 
zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost13a), a 
e) doklad o zajištění ubytování na území. 
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Poznámka 
 

(3) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám je občanem 
Evropské unie a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 
měsíce13) společně s občanem Evropské unie, je povinen k žádosti 
předložit náležitosti podle odstavce 2, s výjimkou náležitosti podle 
odstavce 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem 
občana Evropské unie. 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
329/2011 
314/2015 

§ 87d odst.1, 
2 

(1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na 
území zamítne, jestliže 
a) žadatel se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
b) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu 
nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 
c) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá 
důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit 
bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek. 
(2) Ministerstvo rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu 
Evropské unie1b), jestliže 
a) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
b) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo 
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území, 
za podmínky, že rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území 
bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného 
života občana Evropské unie. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
427/2010 
314/2015 

§ 174a (1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona 
správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního 
jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, 
povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a 
kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je 
cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního 
občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště. 
(2) Policie v řízení o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) 
správního řádu o správním vyhoštění nebo o povinnosti opustit území 
vedeného na žádost cizince zohlední zejména dobu pobytu cizince na 
území, pobyt jeho nezletilých dětí plnících povinnou školní docházku na 
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Poznámka 
 

území a existenci jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; 
to neplatí, pokud je cizinec zajištěn. 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
303/2013 

§ 87aa (1) Platnost potvrzení o přechodném pobytu na území skončí 
 
a) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení, 
 
b) nabytím státního občanství České republiky, 
 
c) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti 
držitele potvrzení, 
 
d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na 
území občanu Evropské unie, nebo dnem, ve kterém občan Evropské 
unie o zrušení platnosti potvrzení požádal, 
 
e) úmrtím držitele potvrzení nebo nabytím právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení držitele potvrzení za mrtvého, 
 
f) zrušením údaje o místu hlášeného pobytu občana Evropské unie na 
území, nebo 
 
g) ohlášením držitele potvrzení o ukončení pobytu na území. 
 
(2) Ministerstvo rozhodne o zrušení platnosti potvrzení o přechodném 
pobytu na území, jestliže potvrzení 
 
a) je poškozeno tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je 
porušena jeho celistvost, nebo 
 
b) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny. 
 
(3) Je-li držitel potvrzení o přechodném pobytu na území přítomen a 
plně uzná důvody pro zrušení platnosti potvrzení, lze odůvodnění 
rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele 
potvrzení, že se zrušením jeho platnosti souhlasí. Odvolání proti 
rozhodnutí není v tomto případě přípustné. 

  

Čl.12 odst.2 2. Aniž je dotčen druhý pododstavec, nevede smrt občana Unie ke ztrátě 
práva pobytu jeho rodinných příslušníků, kteří nejsou státními 
příslušníky žádného členského státu a kteří před smrtí občana Unie 
pobývali v hostitelském členském státě jako rodinní příslušníci po dobu 
alespoň jednoho roku. 

326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 87f odst.2  (2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana 
Evropské unie z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí, 
pokud 
  
a) přestal na území pobývat společně s občanem Evropské unie, zejména 
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Ustanovení (článek,odst., 
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Poznámka 
 

Právo pobytu dotyčných osob, které nezískaly právo trvalého pobytu, je 
podmíněno prokázáním skutečnosti, že jsou zaměstnanými osobami 
nebo osobami samostatně výdělečně činnými nebo že mají pro sebe a 
své rodinné příslušníky dostatečné prostředky, aby se po dobu svého 
pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského 
státu, a jsou účastníky zdravotního pojištění, kterým jsou v hostitelském 
členském státě kryta všechna rizika, nebo již jsou v hostitelském 
členském státě považováni za rodinné příslušníky osoby splňující tyto 
požadavky. Pojem "dostatečné prostředky" je vymezen v čl. 8 odst. 4. 
Takovým rodinným příslušníkům je zachováno právo pobytu na výlučně 
osobním základě. 

pokud občan Evropské unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl 
přechodný pobyt na území zrušen a rodinný příslušník občana Evropské 
unie skutečně pečuje o dítě, a to po dobu vzdělávání dítěte občana 
Evropské unie v základní, střední a vyšší odborné škole nebo 
konzervatoři nebo studia tohoto dítěte na vysoké škole, 
  
b) občan Evropské unie v době přechodného pobytu na území zemřel a 
rodinný příslušník občana Evropské unie se na území zdržoval po dobu 
alespoň 1 roku před úmrtím občana Evropské unie, 
  
c) manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě 
pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo o 
prohlášení manželství za neplatné a 
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím 
příslušného orgánu10c) nebo dohodou manželů svěřeno do péče dítě 
občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného 
osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území, 
2. před zahájením řízení o rozvodu nebo řízení o prohlášení manželství 
za neplatné toto manželství trvalo alespoň 3 roky a v době trvání 
manželství měl rodinný příslušník občana Evropské unie na území 
povolen pobyt nejméně 1 rok, nebo 
3. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se 
rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání manželství obětí 
domácího násilí, 
  
d) došlo k ukončení partnerského vztahu rodinného příslušníka občana 
Evropské unie s občanem Evropské unie uvedeného v § 15a odst. 2 
písm. b) a 
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím 
příslušného orgánu nebo dohodou rodičů svěřeno do péče dítě občana 
Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného osobního 
styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území, nebo 
2. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se 
rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání partnerského 
vztahu obětí domácího násilí, nebo 
  
e) rodinný příslušník občana Evropské unie neuvedený v písmenu c) 
nebo d) se stal obětí domácího násilí a z tohoto důvodu přestal na území 
pobývat společně s občanem Evropské unie. 
 

  326/1999 
ve znění 

§ 174a (1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona 
správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

427/2010 
314/2015 

jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, 
povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a 
kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je 
cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního 
občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště. 
(2) Policie v řízení o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) 
správního řádu o správním vyhoštění nebo o povinnosti opustit území 
vedeného na žádost cizince zohlední zejména dobu pobytu cizince na 
území, pobyt jeho nezletilých dětí plnících povinnou školní docházku na 
území a existenci jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; 
to neplatí, pokud je cizinec zajištěn. 
 

Čl.12 odst.3 3. Odjezd občana Unie z hostitelského členského státu nebo jeho smrti 
nevede až do ukončení studia jeho dětí ke ztrátě práva pobytu jeho dětí 
ani rodiče, který o děti skutečně pečuje, bez ohledu na jejich státní 
příslušnost, pobývají-li tyto děti v hostitelském členském státě a jsou 
zapsány ve vzdělávacím zařízení za účelem studia. 

326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 87f odst.2  (2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana 
Evropské unie z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí, 
pokud 
  
a) přestal na území pobývat společně s občanem Evropské unie, zejména 
pokud občan Evropské unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl 
přechodný pobyt na území zrušen a rodinný příslušník občana Evropské 
unie skutečně pečuje o dítě, a to po dobu vzdělávání dítěte občana 
Evropské unie v základní, střední a vyšší odborné škole nebo 
konzervatoři nebo studia tohoto dítěte na vysoké škole, 
  
b) občan Evropské unie v době přechodného pobytu na území zemřel a 
rodinný příslušník občana Evropské unie se na území zdržoval po dobu 
alespoň 1 roku před úmrtím občana Evropské unie, 
  
c) manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě 
pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo o 
prohlášení manželství za neplatné a 
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím 
příslušného orgánu10c) nebo dohodou manželů svěřeno do péče dítě 
občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného 
osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území, 
2. před zahájením řízení o rozvodu nebo řízení o prohlášení manželství 
za neplatné toto manželství trvalo alespoň 3 roky a v době trvání 
manželství měl rodinný příslušník občana Evropské unie na území 
povolen pobyt nejméně 1 rok, nebo 
3. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se 
rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání manželství obětí 
domácího násilí, 
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Poznámka 
 

d) došlo k ukončení partnerského vztahu rodinného příslušníka občana 
Evropské unie s občanem Evropské unie uvedeného v § 15a odst. 2 
písm. b) a 
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím 
příslušného orgánu nebo dohodou rodičů svěřeno do péče dítě občana 
Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného osobního 
styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území, nebo 
2. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se 
rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání partnerského 
vztahu obětí domácího násilí, nebo 
  
e) rodinný příslušník občana Evropské unie neuvedený v písmenu c) 
nebo d) se stal obětí domácího násilí a z tohoto důvodu přestal na území 
pobývat společně s občanem Evropské unie. 
 

  326/1999 
ve znění 
427/2010 
314/2015 

§ 174a (1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona 
správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního 
jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, 
povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a 
kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je 
cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního 
občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště. 
(2) Policie v řízení o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) 
správního řádu o správním vyhoštění nebo o povinnosti opustit území 
vedeného na žádost cizince zohlední zejména dobu pobytu cizince na 
území, pobyt jeho nezletilých dětí plnících povinnou školní docházku na 
území a existenci jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; 
to neplatí, pokud je cizinec zajištěn. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
379/2007  

§ 180f (1) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem "manžel", "manželství" nebo 
"dítě manžela", rozumí se tím i partner, partnerství, dítě jednoho z 
partnerů nebo dítě svěřené do péče partnera. 
(2) Za partnera se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která 
prokáže, že vstoupila do úředně potvrzeného trvalého společenství dvou 
osob stejného pohlaví. 
(3) Partnerstvím se pro účely tohoto zákona rozumí úředně potvrzené 
trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví podle odstavce 2. 
 

  

Čl.13 odst.1 1. Aniž je dotčen druhý pododstavec, není rozvodem nebo prohlášením 
manželství s občanem Unie za neplatné ani ukončením registrovaného 
partnerství s ním ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b) dotčeno právo pobytu 
jeho rodinných příslušníků, kteří jsou státními příslušníky některého 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008  

§ 87a odst.1, 
2 
 
 

(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost potvrzení o 
přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie 
 a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a 
 b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil 

PT  
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členského státu. 
Před získáním práva trvalého pobytu musí dotyčné osoby splnit 
podmínky stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

veřejný pořádek. 
 (2) K žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území občan 
Evropské unie předloží 
 a) cestovní doklad, 
 b) doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo 
jinou výdělečnou činnost anebo studium, 
 c) fotografie, 
 d) doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu 
zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost, a 
 e) doklad o zajištění ubytování na území. 
 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
329/2011 
314/2015 

§ 87d odst.1, 
2 

(1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na 
území zamítne, jestliže 
a) žadatel se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
b) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu 
nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 
c) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá 
důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit 
bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek. 
(2) Ministerstvo rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu 
Evropské unie1b), jestliže 
a) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
b) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo 
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území, 
za podmínky, že rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území 
bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného 
života občana Evropské unie. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
427/2010 
314/2015 

§ 174a (1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona 
správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního 
jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, 
povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a 
kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je 
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cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního 
občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště. 
(2) Policie v řízení o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) 
správního řádu o správním vyhoštění nebo o povinnosti opustit území 
vedeného na žádost cizince zohlední zejména dobu pobytu cizince na 
území, pobyt jeho nezletilých dětí plnících povinnou školní docházku na 
území a existenci jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; 
to neplatí, pokud je cizinec zajištěn. 
 

  326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 87f odst. 1 
a 2 písm. a) 
až c) 

(1) Ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské 
unie1b), který sám není občanem Evropské unie, přechodný pobyt na 
území, pokud o to rodinný příslušník občana Evropské unie požádá. 
Přechodný pobyt rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který 
sám není občanem Evropské unie, ministerstvo dále ukončí, pokud 
přestal splňovat podmínky uvedené v § 15a nebo přestal na území 
pobývat společně s občanem Evropské unie, zejména pokud občan 
Evropské unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl přechodný 
pobyt na území zrušen, za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené 
z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života rodinného 
příslušníka občana Evropské unie. 
(2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana 
Evropské unie z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí, 
pokud 
a) přestal na území pobývat společně s občanem Evropské unie, zejména 
pokud občan Evropské unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl 
přechodný pobyt na území zrušen a rodinný příslušník občana Evropské 
unie skutečně pečuje o dítě, a to po dobu vzdělávání dítěte občana 
Evropské unie v základní, střední a vyšší odborné škole nebo 
konzervatoři nebo studia tohoto dítěte na vysoké škole, 
b) občan Evropské unie v době přechodného pobytu na území zemřel a 
rodinný příslušník občana Evropské unie se na území zdržoval po dobu 
alespoň 1 roku před úmrtím občana Evropské unie, 
c) manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě 
pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo o 
prohlášení manželství za neplatné a 
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím 
příslušného orgánu10c) nebo dohodou manželů svěřeno do péče dítě 
občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného 
osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území, 
2. před zahájením řízení o rozvodu nebo řízení o prohlášení manželství 
za neplatné toto manželství trvalo alespoň 3 roky a v době trvání 
manželství měl rodinný příslušník občana Evropské unie na území 
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povolen pobyt nejméně 1 rok, nebo 
3. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se 
rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání manželství obětí 
domácího násilí, 
  

  7874     
  326/1999 

ve znění 
314/2015 

§ 87f odst. 3 (3) Ministerstvo dále ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské 
unie přechodný pobyt na území, pokud  
a) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území,  
b) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky,  
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k 
přechodnému pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel 
manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno 
otcovství,  
d) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo  
e) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný 
orgán, který žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné 
informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné 
nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu 
ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný 
pořádek,  
za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu 
do soukromého nebo rodinného života rodinného příslušníka občana 
Evropské unie.  
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
303/2013 

§ 87aa (1) Platnost potvrzení o přechodném pobytu na území skončí 
 
a) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení, 
 
b) nabytím státního občanství České republiky, 
 
c) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti 
držitele potvrzení, 
 
d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na 
území občanu Evropské unie, nebo dnem, ve kterém občan Evropské 
unie o zrušení platnosti potvrzení požádal, 
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e) úmrtím držitele potvrzení nebo nabytím právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení držitele potvrzení za mrtvého, 
 
f) zrušením údaje o místu hlášeného pobytu občana Evropské unie na 
území, nebo 
 
g) ohlášením držitele potvrzení o ukončení pobytu na území. 
 
(2) Ministerstvo rozhodne o zrušení platnosti potvrzení o přechodném 
pobytu na území, jestliže potvrzení 
 
a) je poškozeno tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je 
porušena jeho celistvost, nebo 
 
b) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny. 
 
(3) Je-li držitel potvrzení o přechodném pobytu na území přítomen a 
plně uzná důvody pro zrušení platnosti potvrzení, lze odůvodnění 
rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele 
potvrzení, že se zrušením jeho platnosti souhlasí. Odvolání proti 
rozhodnutí není v tomto případě přípustné. 

Čl.13 odst.2 
písm.a) 

2. Aniž je dotčen druhý pododstavec, nevede rozvod nebo prohlášení 
manželství za neplatné ani ukončení registrovaného partnerství podle čl. 
2 odst. 2 písm. b) ke ztrátě práva pobytu rodinných příslušníků občana 
Unie, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu, pokud: 
a) manželství nebo registrované partnerství podle čl. 2 odst. 2 písm. b) 
trvalo před zahájením řízení o rozvodu nebo o prohlášení manželství za 
neplatné nebo před ukončením registrovaného partnerství alespoň tři 
roky, z toho nejméně jeden rok v hostitelském členském státě; nebo 

326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 87f odst. 2 
písm. c) 

(2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana 
Evropské unie z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí, 
pokud  
c) manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě 
pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo o 
prohlášení manželství za neplatné a  
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím 
příslušného orgánu10c) nebo dohodou manželů svěřeno do péče dítě 
občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného 
osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území,  
2. před zahájením řízení o rozvodu nebo řízení o prohlášení manželství 
za neplatné toto manželství trvalo alespoň 3 roky a v době trvání 
manželství měl rodinný příslušník občana Evropské unie na území 
povolen pobyt nejméně 1 rok, nebo  
3. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se 
rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání manželství obětí 
domácího násilí,  
 

PT  

  326/1999 
ve znění 

§ 174a (1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona 
správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního 
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427/2010 
314/2015 

jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, 
povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a 
kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je 
cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního 
občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště. 
(2) Policie v řízení o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) 
správního řádu o správním vyhoštění nebo o povinnosti opustit území 
vedeného na žádost cizince zohlední zejména dobu pobytu cizince na 
území, pobyt jeho nezletilých dětí plnících povinnou školní docházku na 
území a existenci jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; 
to neplatí, pokud je cizinec zajištěn. 
 

  326/1999 
ve znění 
379/2007  

§ 180f (1) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem "manžel", "manželství" nebo 
"dítě manžela", rozumí se tím i partner, partnerství, dítě jednoho z 
partnerů nebo dítě svěřené do péče partnera. 
(2) Za partnera se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která 
prokáže, že vstoupila do úředně potvrzeného trvalého společenství dvou 
osob stejného pohlaví. 
(3) Partnerstvím se pro účely tohoto zákona rozumí úředně potvrzené 
trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví podle odstavce 2. 
 

  

Čl.13 odst.2 
písm.b) 

b) na základě dohody mezi manželi nebo partnery podle čl. 2 odst. 2 
písm. b) nebo na základě soudního rozhodnutí jsou manželovi či 
manželce nebo partnerovi či partnerce, která není státním příslušníkem 
žádného členského státu, svěřeny do výchovy děti občana Unie; nebo 

326/1999 
ve znění 
314/2015  

§ 87f odst. 2 
písm. c) 

(2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana 
Evropské unie z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí, 
pokud  
c) manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě 
pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo o 
prohlášení manželství za neplatné a  
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím 
příslušného orgánu10c) nebo dohodou manželů svěřeno do péče dítě 
občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného 
osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území,  
2. před zahájením řízení o rozvodu nebo řízení o prohlášení manželství 
za neplatné toto manželství trvalo alespoň 3 roky a v době trvání 
manželství měl rodinný příslušník občana Evropské unie na území 
povolen pobyt nejméně 1 rok, nebo  
3. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se 
rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání manželství obětí 
domácího násilí,  
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
427/2010  

§ 174a (1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona 
správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního 
jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, 
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odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a 
kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je 
cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního 
občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště. 
(2) Policie v řízení o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) 
správního řádu o správním vyhoštění nebo o povinnosti opustit území 
vedeného na žádost cizince zohlední zejména dobu pobytu cizince na 
území, pobyt jeho nezletilých dětí plnících povinnou školní docházku na 
území a existenci jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; 
to neplatí, pokud je cizinec zajištěn. 
 

  326/1999 
ve znění 
379/2007  

§ 180f (1) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem "manžel", "manželství" nebo 
"dítě manžela", rozumí se tím i partner, partnerství, dítě jednoho z 
partnerů nebo dítě svěřené do péče partnera. 
(2) Za partnera se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která 
prokáže, že vstoupila do úředně potvrzeného trvalého společenství dvou 
osob stejného pohlaví. 
(3) Partnerstvím se pro účely tohoto zákona rozumí úředně potvrzené 
trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví podle odstavce 2. 
 

  

Čl.13 odst.2 
písm.c) 

c) je to opodstatněno obzvlášť obtížnými okolnostmi, například u osob, 
které se během manželství nebo registrovaného partnerství staly obětí 
domácího násilí; nebo 

326/1999 
ve znění 
314/2015  

§ 87f odst. 2 
písm. c) 

(2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana 
Evropské unie z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí, 
pokud  
c) manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě 
pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo o 
prohlášení manželství za neplatné a  
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím 
příslušného orgánu10c) nebo dohodou manželů svěřeno do péče dítě 
občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného 
osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území,  
2. před zahájením řízení o rozvodu nebo řízení o prohlášení manželství 
za neplatné toto manželství trvalo alespoň 3 roky a v době trvání 
manželství měl rodinný příslušník občana Evropské unie na území 
povolen pobyt nejméně 1 rok, nebo  
3. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se 
rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání manželství obětí 
domácího násilí,  
 

PT 5. 

  326/1999 
ve znění 
427/2010 
314/2015  

§ 174a (1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona 
správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního 
jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, 
povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a 
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kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je 
cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního 
občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště. 
(2) Policie v řízení o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) 
správního řádu o správním vyhoštění nebo o povinnosti opustit území 
vedeného na žádost cizince zohlední zejména dobu pobytu cizince na 
území, pobyt jeho nezletilých dětí plnících povinnou školní docházku na 
území a existenci jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; 
to neplatí, pokud je cizinec zajištěn. 
 

  326/1999 
ve znění 
379/2007  

§ 180f (1) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem "manžel", "manželství" nebo 
"dítě manžela", rozumí se tím i partner, partnerství, dítě jednoho z 
partnerů nebo dítě svěřené do péče partnera. 
(2) Za partnera se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která 
prokáže, že vstoupila do úředně potvrzeného trvalého společenství dvou 
osob stejného pohlaví. 
(3) Partnerstvím se pro účely tohoto zákona rozumí úředně potvrzené 
trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví podle odstavce 2. 
 

  

Čl.13 odst.2 
písm.d) 

d) na základě dohody mezi manželi nebo partnery podle čl. 2 odst. 2 
písm. b) nebo na základě soudního rozhodnutí má manžel či manželka 
nebo partner či partnerka, který/která není státním příslušníkem 
členského státu, právo na styk s nezletilým dítětem, a soud rozhodl, že 
tento styk musí být uskutečňován v hostitelském členském státě a po 
dobu nezbytně nutnou. 
Právo pobytu dotyčných osob, které nezískaly právo trvalého pobytu, je 
podmíněno prokázáním skutečnosti, že jsou zaměstnanými osobami 
nebo osobami samostatně výdělečně činnými nebo že mají pro sebe a 
své rodinné příslušníky dostatečné prostředky, aby se po dobu svého 
pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského 
státu, a jsou účastníky zdravotního pojištění, kterým jsou v hostitelském 
členském státě kryta všechna rizika, nebo jsou příslušníky rodiny osoby 
splňující tyto požadavky a tato rodina byla již založená v hostitelském 
členském státě. Pojem "dostatečné prostředky" je vymezen v čl. 8 odst. 
4. 
Takovým rodinným příslušníkům je zachováno právo pobytu na výlučně 
osobním základě. 

326/1999 
ve znění 
314/2015  

§ 87f odst. 2 
písm. c) 

(2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana 
Evropské unie z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí, 
pokud  
c) manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě 
pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo o 
prohlášení manželství za neplatné a  
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím 
příslušného orgánu10c) nebo dohodou manželů svěřeno do péče dítě 
občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného 
osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území,  
2. před zahájením řízení o rozvodu nebo řízení o prohlášení manželství 
za neplatné toto manželství trvalo alespoň 3 roky a v době trvání 
manželství měl rodinný příslušník občana Evropské unie na území 
povolen pobyt nejméně 1 rok, nebo  
3. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se 
rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání manželství obětí 
domácího násilí,  
 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
427/2010 
314/2015 

§ 174a (1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona 
správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního 
jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, 
povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a 
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kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je 
cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního 
občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště. 
(2) Policie v řízení o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) 
správního řádu o správním vyhoštění nebo o povinnosti opustit území 
vedeného na žádost cizince zohlední zejména dobu pobytu cizince na 
území, pobyt jeho nezletilých dětí plnících povinnou školní docházku na 
území a existenci jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; 
to neplatí, pokud je cizinec zajištěn. 
 

  326/1999 
ve znění 
379/2007  

§ 180f (1) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem "manžel", "manželství" nebo 
"dítě manžela", rozumí se tím i partner, partnerství, dítě jednoho z 
partnerů nebo dítě svěřené do péče partnera. 
(2) Za partnera se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která 
prokáže, že vstoupila do úředně potvrzeného trvalého společenství dvou 
osob stejného pohlaví. 
(3) Partnerstvím se pro účely tohoto zákona rozumí úředně potvrzené 
trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví podle odstavce 2. 
 

  

Čl.14 odst.1 1. Občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům náleží právo pobytu 
uvedené v článku 6 dokud se nestanou nepřiměřenou zátěží pro systém 
sociální pomoci hostitelského členského státu. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
329/2011 
314/2015 

§ 87d odst.1 
písm.a) 

(1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na 
území zamítne, jestliže 
a) žadatel se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
329/2011 
314/2015 

§ 87d odst.2 
písm.a) 

(2) Ministerstvo rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu 
Evropské unie1b), jestliže 
a) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
 

  

  326/1999 
ve znění 
379/2007 
427/2010 
329/2011 

§ 106 odst.3 (3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a pověřené obecní úřady 
jsou povinny neprodleně písemně oznámit ministerstvu, že se občan 
Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník přechodně pobývající na 
území stal neodůvodnitelnou zátěží systému pomoci v hmotné nouzi 
nebo že držitel modré karty podal žádost o příspěvek na živobytí, 
doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc. Úřad práce 
České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu 
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Poznámka 
 

jsou povinny neprodleně písemně oznámit ministerstvu, že se občan 
Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník přechodně pobývající na 
území stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením. 
 

  329/2011 § 29 (1) Požádá-li o poskytnutí příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na 
zvláštní pomůcku občan členského státu Evropské unie, který je hlášen 
na území České republiky k přechodnému pobytu podle jiného právního 
předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný příslušník, který 
je hlášen na území České republiky k přechodnému pobytu podle jiného 
právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, krajská pobočka Úřadu 
práce současně posuzuje, zda se tato osoba nestala neodůvodnitelnou 
zátěží systému. 
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou 
zátěž systému, jestliže 
a) je účastna nemocenského pojištění, 
b) je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového 
pojištění, 
c) je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo 
použitelného předpisu Evropských společenství, 
d) před zahájením řízení o příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na 
zvláštní pomůcku byla v České republice výdělečně činná a v období 10 
let předcházejících dni zahájení řízení byla nejméně po dobu 5 let a z 
toho bezprostředně před zahájením řízení nejméně po dobu 1 roku 
účastna nemocenského pojištění, nebo jako osoba samostatně výdělečně 
činná důchodového pojištění, a nemá ke dni zahájení řízení nedoplatek 
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, 
e) je osobou, která po skončení základního pracovněprávního vztahu, 
pokud tento vztah založil účast na nemocenském pojištění, nebo 
samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na 
důchodovém pojištění, je dočasně práce neschopná v důsledku nemoci 
nebo úrazu, 
f) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla 
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání 
zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která 
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) 
zákona o zaměstnanosti, 
g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí 
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil 
základní pracovněprávní vztah uzavřený na dobu kratší 1 roku, založily-
li tyto pracovněprávní vztahy účast na nemocenském pojištění; 
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podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v 
nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti; 
taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pouze 
po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, 
h) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a která 
se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců 
zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok 
na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) nebo b) 
zákona o zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za 
neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do 
evidence, nebo 
i) je osobou, která po skončení základního pracovněprávního vztahu, 
pokud tento vztah založil účast na nemocenském pojištění, nebo 
samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na 
důchodovém pojištění, zahájila odbornou přípravu; odbornou přípravou 
se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná příprava na budoucí 
povolání podle zákona o státní sociální podpoře a rekvalifikace podle 
zákona o zaměstnanosti. 
(3) Při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se u osoby, která 
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, hodnotí systémem bodů tyto 
skutečnosti: 
a) délka pobytu podle jiného právního předpisu na území České 
republiky, 
b) doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na 
území České republiky, 
c) doba soustavné přípravy na budoucí povolání na území České 
republiky, 
d) možnost pracovního uplatnění na území České republiky podle 
získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování 
zaměstnání a míry nezaměstnanosti. 
(4) Při bodovém hodnocení krajská pobočka Úřadu práce postupuje tak, 
že 
a) započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky 
k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu 
1. od 1 do 3 let, 2 body, 
2. od 3 do 6 let, 4 body, 
3. od 6 do 8 let, 6 bodů, 
4. 8 nebo více let, 8 bodů; 
b) započte v případě osoby, která byla poplatníkem pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo 
která se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí 
povolání, po dobu 
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1. 12 až 24 měsíců, 4 body, 
2. 25 až 36 měsíců, 8 bodů, 
3. 37 až 48 měsíců, 12 bodů, 
4. 49 až 60 měsíců, 16 bodů; 
c) započte v případě osoby, která 
1. nemá kvalifikaci, 0 bodů, 
2. má střední vzdělání, 2 body, 
3. má vyšší odborné vzdělání, 4 body, 
4. má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů; 
d) započte osobě, které by při zprostředkování zaměstnání nebyla 
věnována zvýšená péče podle jiného právního předpisu, 4 body; 
e) započte osobě, která je hlášena k pobytu podle jiného právního 
předpisu v okrese, v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci 
předcházejícím dni podání žádosti podle údajů zveřejněných 
ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup 
1. přesáhla o více než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České 
republice, 0 bodů, 
2. přesáhla o méně než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České 
republice, 2 body, 
3. byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice a nepřesáhla hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice, 4 body, 
4. byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice, 6 bodů. 
(5) Za neodůvodnitelnou zátěž systému se považuje osoba, jejíž bodové 
ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž 
systému se nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 nebo více 
bodů. 
(6) V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a 
nedosahuje 20 bodů, krajská pobočka Úřadu práce rozhodne, zda jde o 
osobu, která je neodůvodnitelnou zátěží systému. Při tomto rozhodování 
se přihlíží k vazbám této osoby na osoby blízké, které pobývají v České 
republice, a dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasné obtíže a 
zda poskytnutím příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na zvláštní 
pomůcku dotčené osobě nedojde k zatížení systému. 
(7) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna posoudit, zda je osoba 
neodůvodnitelnou zátěží systému, též opětovně poté, kdy došlo u 
posuzované osoby ke změně jejích sociálních poměrů. 
(8) Správní úřady, orgány sociálního zabezpečení, Policie České 
republiky, obce, kraje a zaměstnavatelé osob uvedených v odstavci 1 
jsou povinni na výzvu krajské pobočky Úřadu práce sdělit údaje 
potřebné k posouzení, zda osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému. 
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Pokud krajská pobočka Úřadu práce oznámí Ministerstvu vnitra, že je 
osoba neodůvodnitelnou zátěží systému, je Ministerstvo vnitra povinno 
informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o ukončení 
přechodného pobytu této osoby podle jiného právního předpisu 
Ministerstvo vnitra neprodleně sdělí na žádost krajské pobočky Úřadu 
práce, zda osobě, která žádá o přiznání příspěvku na mobilitu nebo 
příspěvku na zvláštní pomůcku nebo které je takový příspěvek 
poskytován, byl ukončen podle jiného právního předpisu pobyt na území 
České republiky. 
 

  111/2006 
ve znění 
379/2007 
427/2010 
365/2011 
458/2011 

§ 16 (1) Požádá-li o poskytnutí dávky občan členského státu Evropské unie, 
který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního 
právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný 
příslušník, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle 
zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, příslušný 
orgán současně posuzuje, zda tato osoba není neodůvodnitelnou zátěží 
systému pomoci v hmotné nouzi podle tohoto zákona (dále jen 
"neodůvodnitelná zátěž systému"); to neplatí, má-li tato osoba na území 
České republiky trvalý pobyt. 
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou 
zátěž systému, jestliže 
a) je účastna nemocenského pojištění, 
b) je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového 
pojištění, 
c) je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo 
použitelného předpisu Evropských společenství, 
d) před zahájením řízení o dávce byla v České republice výdělečně činná 
a v období 10 let předcházejících dni zahájení řízení o dávku byla 
nejméně po dobu 5 let a z toho bezprostředně před zahájením řízení o 
dávce nejméně po dobu 1 roku účastna nemocenského pojištění, nebo 
jako osoba samostatně výdělečně činná důchodového pojištění a nemá 
ke dni zahájení řízení nedoplatek na pojistném, 
e) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o 
pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na 
nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato 
činnost založila účast na důchodovém pojištění, je dočasně práce 
neschopná v důsledku nemoci nebo úrazu, 
f) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla 
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání 
zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která 
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) 
zákona o zaměstnanosti, 
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g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí 
bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil 
pracovní poměr na dobu určitou uzavřený na dobu kratší 1 roku nebo 
pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní činnosti uzavřenou 
na dobu kratší 1 roku, založily-li tyto pracovněprávní vztahy účast na 
nemocenském pojištění; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která 
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) 
zákona o zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za 
neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do 
evidence, 
h) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, a která 
se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců 
zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok 
na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o 
zaměstnanosti; taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž 
systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, nebo 
i) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o 
pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na 
nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato 
činnost založila účast na důchodovém pojištění, zahájila odbornou 
přípravu; odbornou přípravou se pro účely tohoto zákona rozumí 
soustavná příprava na budoucí povolání podle zákona o státní sociální 
podpoře a rekvalifikace podle zákona o zaměstnanosti. 
(3) Při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se u osoby, která 
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, hodnotí systémem bodů 
a) délka pobytu podle zvláštního právního předpisu na území České 
republiky, 
b) doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na 
území České republiky, 
c) doba soustavné přípravy na budoucí povolání na území České 
republiky, d) možnost pracovního uplatnění na území České republiky 
podle získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování 
zaměstnání a míry nezaměstnanosti. 
(4) Při bodovém hodnocení příslušný orgán postupuje tak, že 
a) započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky 
k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu 
1. od 1 do 3 let, 2 body, 
2. od 3 do 6 let, 4 body, 
3. od 6 do 8 let, 6 bodů, 
4. 8 nebo více let, 8 bodů, 
b) započte v případě osoby, která byla poplatníkem pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo 
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která se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí 
povolání po dobu 
1. 12 až 24 měsíců, 4 body, 
2. 25 až 36 měsíců, 8 bodů, 
3. 37 až 48 měsíců, 12 bodů, 
4. 49 až 60 měsíců, 16 bodů, 
c) započte v případě osoby, která 
1. nemá kvalifikaci, 0 bodů, 
2. má střední vzdělání, 2 body, 
3. má vyšší odborné vzdělání, 4 body, 
4. má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů, 
d) započte osobě, které by při zprostředkování zaměstnání nebyla 
věnována zvýšená péče podle zvláštního právního předpisu, 4 body, 
e) započte osobě, která je hlášena k pobytu podle zvláštního právního 
předpisu v okrese, v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci 
předcházejícím dni podání žádosti podle údajů zveřejněných 
ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup 
1. přesáhla o více než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České 
republice, 0 bodů, 
2. přesáhla o méně než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České 
republice, 2 body, 
3. byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice a nepřesáhla hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice, 4 body, 
4. byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České 
republice, 6 bodů. 
(5) Za neodůvodnitelnou zátěž systému se vždy považuje osoba, jejíž 
bodové ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž 
systému se vždy nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 
nebo více bodů. 
(6) V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a 
nedosahuje 20 bodů, příslušný orgán rozhodne, zda jde o osobu, která je 
neodůvodnitelnou zátěží systému. Při tomto rozhodování se přihlíží k 
vazbám této osoby na osoby blízké, které pobývají v České republice, a 
dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasné obtíže, a zda 
poskytnutím dávek této osobě nedojde k neúměrnému zatížení systému 
pomoci v hmotné nouzi. 
(7) Příslušný orgán je oprávněn posoudit, zda je osoba neodůvodnitelnou 
zátěží systému, též opětovně poté, kdy došlo u posuzované osoby ke 
změně jejích sociálních poměrů. 
(8) Správní úřady, orgány sociálního zabezpečení, Policie České 
republiky, obce a zaměstnavatelé osob uvedených v odstavci 1 jsou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32004L0038_170606.doc606      str. 81 z 160   

Celex: 32004L0038 Lhůta pro implementaci 30.04.2006 Úřední věstník                     L 158/77   Gestor MV Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová   5.4.2019 
Název: 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 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

povinni na výzvu příslušného orgánu sdělit údaje potřebné k posouzení, 
zda osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému. Pokud příslušný orgán 
oznámí Ministerstvu vnitra, že je osoba neodůvodnitelnou zátěží 
systému, je Ministerstvo vnitra povinna příslušnému orgánu sdělit 
ukončení přechodného pobytu této osoby podle zvláštního právního 
předpisu. Ministerstvo vnitra neprodleně sdělí na žádost příslušnému 
orgánu, zda osobě, která žádá o přiznání dávky nebo které je tato dávka 
poskytována, byl ukončen podle zvláštního právního předpisu pobyt na 
území České republiky. 
 

Čl.14 odst.2 2. Občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům náleží právo pobytu 
stanovené v článcích 7, 12 a 13, dokud splňují podmínky uvedených 
ustanovení. 
Ve zvláštních případech, existují-li odůvodněné pochybnosti, zda občan 
Unie nebo jeho rodinní příslušníci splňují podmínky stanovené v 
článcích 7, 12 a 13, mohou členské státy ověřit, zda jsou tyto podmínky 
splněny. Toto ověřování není prováděno systematicky. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
329/2011 
314/2015 

§ 87d  (1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na 
území zamítne, jestliže 
a) žadatel se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
b) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu 
nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 
c) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá 
důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit 
bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek. 
(2) Ministerstvo rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu 
Evropské unie1b), jestliže 
a) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
b) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo 
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území, 
za podmínky, že rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území 
bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného 
života občana Evropské unie. 
(3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu občana 
Evropské unie1b) na území stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí 
občanu Evropské unie výjezdní příkaz; občan Evropské unie je povinen 
ve stanovené lhůtě z území vycestovat. 
(4) Na zánik platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území se § 76 
písm. a), b) a d) použije obdobně. 
 
 

DT  

  326/1999 § 87e (1) Na zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu se   
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ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
314/2015  

důvody podle § 87d odst. 1 vztahují obdobně. Ministerstvo žádost dále 
zamítne, jestliže žadatel 
a) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území, 
b) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný 
orgán, který žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné 
informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné 
nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu 
ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný 
pořádek, 
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k 
přechodnému pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel 
manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno 
otcovství, 
d) se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu (§ 169 odst. 2), odmítne 
vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti, nebo 
e) není rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 15a 
nebo s ním společně nepobývá na území. 
(2) K důvodu podle odstavce 1 písm. a) se přihlédne pouze za 
podmínky, že rozhodnutí o zamítnutí žádosti bude přiměřené z hlediska 
jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života žadatele. 
(3) K důvodu podle odstavce 1 písm. b) se nepřihlédne, jde-li o vydání 
povolení k přechodnému pobytu v zájmu České republiky, z 
humanitárních anebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo 
z důvodu plnění mezinárodního závazku. Ministerstvo projedná vydání 
povolení k přechodnému pobytu se smluvním státem, který žadatele 
zařadil do informačního systému smluvních států, a v řízení přihlédne 
ke skutečnostem, které vedly k tomuto zařazení. Vydání povolení k 
přechodnému pobytu ministerstvo oznámí smluvnímu státu, který 
žadatele do informačního systému smluvních států zařadil. 

  7874     
  326/1999 

ve znění 
314/2015  

§ 87f (1) Ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské 
unie1b), který sám není občanem Evropské unie, přechodný pobyt na 
území, pokud o to rodinný příslušník občana Evropské unie požádá. 
Přechodný pobyt rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který 
sám není občanem Evropské unie, ministerstvo dále ukončí, pokud 
přestal splňovat podmínky uvedené v § 15a nebo přestal na území 
pobývat společně s občanem Evropské unie, zejména pokud občan 
Evropské unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl přechodný 
pobyt na území zrušen, za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené 
z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života rodinného 
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příslušníka občana Evropské unie. 
(2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana 
Evropské unie z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí, 
pokud 
a) přestal na území pobývat společně s občanem Evropské unie, 
zejména pokud občan Evropské unie ukončil svůj pobyt na území nebo 
mu byl přechodný pobyt na území zrušen a rodinný příslušník občana 
Evropské unie skutečně pečuje o dítě, a to po dobu vzdělávání dítěte 
občana Evropské unie v základní, střední a vyšší odborné škole nebo 
konzervatoři nebo studia tohoto dítěte na vysoké škole, 
b) občan Evropské unie v době přechodného pobytu na území zemřel a 
rodinný příslušník občana Evropské unie se na území zdržoval po dobu 
alespoň 1 roku před úmrtím občana Evropské unie, 
c) manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě 
pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo o 
prohlášení manželství za neplatné a 
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím 
příslušného orgánu10c) nebo dohodou manželů svěřeno do péče dítě 
občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného 
osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území, 
2. před zahájením řízení o rozvodu nebo řízení o prohlášení manželství 
za neplatné toto manželství trvalo alespoň 3 roky a v době trvání 
manželství měl rodinný příslušník občana Evropské unie na území 
povolen pobyt nejméně 1 rok, nebo 
3. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se 
rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání manželství obětí 
domácího násilí, 
d) došlo k ukončení partnerského vztahu rodinného příslušníka občana 
Evropské unie s občanem Evropské unie uvedeného v § 15a odst. 2 
písm. b) a 
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím 
příslušného orgánu nebo dohodou rodičů svěřeno do péče dítě občana 
Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného osobního 
styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území, nebo 
2. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se 
rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání partnerského 
vztahu obětí domácího násilí, nebo 
e) rodinný příslušník občana Evropské unie neuvedený v písmenu c) 
nebo d) se stal obětí domácího násilí a z tohoto důvodu přestal na území 
pobývat společně s občanem Evropské unie. 
(3) Ministerstvo dále ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské 
unie přechodný pobyt na území, pokud 
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a) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území, 
b) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k 
přechodnému pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel 
manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno 
otcovství, 
d) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo 
e) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný 
orgán, který žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné 
informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné 
nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu 
ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný 
pořádek, 
za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu 
do soukromého nebo rodinného života rodinného příslušníka občana 
Evropské unie. 
(4) Ministerstvo v rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu 
rodinného příslušníka občana Evropské unie stanoví lhůtu k vycestování 
z území a udělí rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie výjezdní 
příkaz; rodinný příslušník občana Evropské unie je povinen ve 
stanovené lhůtě z území vycestovat. 
(5) Pokud ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana 
Evropské unie přechodný pobyt na území z důvodu uvedeného v 
odstavci 1, stanoví lhůtu k vycestování vždy 60 dnů ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu na území; 
cizinec je v této lhůtě oprávněn podat ministerstvu na území žádost o 
vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo, jde-li o cizince, který na 
území pobývá nepřetržitě 5 let, o vydání povolení k trvalému pobytu 
podle § 68. Pokud cizinec podá ve lhůtě podle věty první žádost o 
vydání povolení k dlouhodobému pobytu, je oprávněn pobývat na území 
do nabytí právní moci rozhodnutí o jeho žádosti; po tuto dobu se jeho 
pobyt na území nadále považuje za pobyt na základě povolení k 
přechodnému pobytu. 
(6) Na zánik platnosti povolení k přechodnému pobytu rodinného 
příslušníka občana Evropské unie se § 76 písm. a), b) a d) použije 
obdobně. 
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  7874     
  326/1999 

ve znění 
427/2010 
314/2015 

§ 174a (1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona 
správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního 
jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, 
povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a 
kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je 
cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního 
občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště. 
(2) Policie v řízení o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) 
správního řádu o správním vyhoštění nebo o povinnosti opustit území 
vedeného na žádost cizince zohlední zejména dobu pobytu cizince na 
území, pobyt jeho nezletilých dětí plnících povinnou školní docházku na 
území a existenci jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; 
to neplatí, pokud je cizinec zajištěn. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
379/2007  

§ 180f (1) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem "manžel", "manželství" nebo 
"dítě manžela", rozumí se tím i partner, partnerství, dítě jednoho z 
partnerů nebo dítě svěřené do péče partnera. 
(2) Za partnera se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která 
prokáže, že vstoupila do úředně potvrzeného trvalého společenství dvou 
osob stejného pohlaví. 
(3) Partnerstvím se pro účely tohoto zákona rozumí úředně potvrzené 
trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví podle odstavce 2. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
303/2013 

§ 87z (1) Platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské 
unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo 
průkazu o povolení k trvalému pobytu skončí 
 
a) uplynutím doby v něm uvedené, 
 
b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení, 
 
c) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti 
držitele průkazu, 
 
d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení povolení k trvalému nebo 
přechodnému pobytu držitele průkazu, 
 
e) nabytím státního občanství České republiky, 
 
f) úmrtím držitele průkazu nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení držitele průkazu za mrtvého, nebo 
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g) zrušením údaje o místu hlášeného pobytu občana Evropské unie nebo 
jeho rodinného příslušníka na území; to neplatí, pokud z důvodu pobytu 
na území jiného členského státu Evropské unie držitel průkazu zruší 
ubytování na území. 
 
(2) Ministerstvo zruší platnost pobytové karty rodinného příslušníka 
občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana 
Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, jestliže 
 
a) je průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo 
je porušena jeho celistvost, 
 
b) průkaz obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené 
změny, nebo 
 
c) fotografie v průkazu neodpovídá skutečné podobě jeho držitele. 
 
(3) Je-li držitel průkazu přítomen a plně uzná důvody pro zrušení 
platnosti průkazu, lze odůvodnění rozhodnutí nahradit vlastnoručně 
podepsaným prohlášením držitele průkazu, že se zrušením jeho platnosti 
souhlasí. Odvolání proti rozhodnutí není v tomto případě přípustné. 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
427/2010 
314/2015 

§ 87p odst. 1 (1) K žádosti o prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného 
příslušníka občana Evropské unie je žadatel povinen předložit 
náležitosti podle § 87a odst. 2 písm. a), d), e) a doklad potvrzující, že 
pobývá na území společně s občanem Evropské unie, nebo že je 
rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 87f odst. 2; 
pokud došlo ke změně podoby žadatele je dále povinen předložit 
fotografie odpovídající jeho skutečné podobě.  
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
303/2013 

§ 87aa (1) Platnost potvrzení o přechodném pobytu na území skončí 
 
a) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení, 
 
b) nabytím státního občanství České republiky, 
 
c) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti 
držitele potvrzení, 
 
d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na 
území občanu Evropské unie, nebo dnem, ve kterém občan Evropské 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

unie o zrušení platnosti potvrzení požádal, 
 
e) úmrtím držitele potvrzení nebo nabytím právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení držitele potvrzení za mrtvého, 
 
f) zrušením údaje o místu hlášeného pobytu občana Evropské unie na 
území, nebo 
 
g) ohlášením držitele potvrzení o ukončení pobytu na území. 
 
(2) Ministerstvo rozhodne o zrušení platnosti potvrzení o přechodném 
pobytu na území, jestliže potvrzení 
 
a) je poškozeno tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je 
porušena jeho celistvost, nebo 
 
b) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny. 
 
(3) Je-li držitel potvrzení o přechodném pobytu na území přítomen a 
plně uzná důvody pro zrušení platnosti potvrzení, lze odůvodnění 
rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele 
potvrzení, že se zrušením jeho platnosti souhlasí. Odvolání proti 
rozhodnutí není v tomto případě přípustné. 
 

  326/1999 
ve znění 
217/2002 
161/2006 
427/2010 
314/2015 

§ 103 
písm.d) 

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen 
d) na požádání policie prokázat totožnost předložením cestovního 
dokladu, průkazu o povolení k pobytu nebo identifikačního průkazu 
vydaného Ministerstvem zahraničních věcí osobám požívajícím výsad a 
imunit podle mezinárodního práva, a ve lhůtě stanovené policií doložit, 
že splňuje podmínky pobytu na území; občan Evropské unie je povinen 
prokázat totožnost předložením cestovního dokladu nebo jiného dokladu 
prokazujícího totožnost, včetně občanství některého z jiných členských 
států Evropské unie, anebo předložením průkazu o povolení k trvalému 
pobytu občana Evropské unie; rodinný příslušník občana Evropské unie, 
který sám není občanem Evropské unie, je povinen prokázat totožnost 
předložením cestovního dokladu nebo pobytové karty rodinného 
příslušníka občana Evropské unie anebo průkazu o povolení k trvalému 
pobytu, nemá-li tento doklad nebo průkaz, může totožnost prokázat 
jiným dokladem, současně však musí prokázat, že je rodinným 
příslušníkem občana Evropské unie, 
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Poznámka 
 

  326/1999 
ve znění 
379/2007 
427/2010 
329/2011 

§ 106 odst.3 (3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a pověřené obecní úřady 
jsou povinny neprodleně písemně oznámit ministerstvu, že se občan 
Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník přechodně pobývající na 
území stal neodůvodnitelnou zátěží systému pomoci v hmotné nouzi 
nebo že držitel modré karty podal žádost o příspěvek na živobytí, 
doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc. Úřad práce 
České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu 
jsou povinny neprodleně písemně oznámit ministerstvu, že se občan 
Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník přechodně pobývající na 
území stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením. 
 

  

Čl.14 odst.3 3. Vyhoštění ze země nesmí být automatickým důsledkem využití 
systému sociální pomoci hostitelského členského státu občanem Unie 
nebo jeho rodinnými příslušníky. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
314/2015 

§ 119 odst.2 (2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo 
jeho rodinného příslušníka, který na území pobývá přechodně, lze vydat 
pouze v případě, že občan Evropské unie1b) nebo jeho rodinný 
příslušník 
a) ohrožuje bezpečnost státu, 
b) závažným způsobem narušuje veřejný pořádek; to neplatí, jde-li o 
občana Evropské unie, který pobývá na území nepřetržitě po dobu 
nejméně 10 let; do této doby se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí 
svobody, nebo 
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území. 
 

PT 6. 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 119a 
odst.2, 3 

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vydat, jestliže 
jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo 
rodinného života cizince. 
 (3) Rozhodnutí o správním vyhoštění nezletilého občana Evropské unie 
podle § 119 lze vydat pouze z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, nebo 
je-li to v jeho zájmu v souladu s Úmluvou o právech dítěte. 
 

  

Čl.14 odst.4 
písm.a) 

4. Odchylně od odstavců 1 a 2 a aniž je dotčena kapitola VI, nesmějí být 
v žádném případě vyhoštěni občané Unie ani jejich rodinní příslušníci, 
pokud 
a) občané Unie jsou zaměstnanými osobami nebo osobami samostatně 
výdělečně činnými, nebo 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
314/2015 

§ 119 odst.2 (2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo 
jeho rodinného příslušníka, který na území pobývá přechodně, lze vydat 
pouze v případě, že občan Evropské unie1b) nebo jeho rodinný 
příslušník 
a) ohrožuje bezpečnost státu, 
b) závažným způsobem narušuje veřejný pořádek; to neplatí, jde-li o 
občana Evropské unie, který pobývá na území nepřetržitě po dobu 
nejméně 10 let; do této doby se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí 
svobody, nebo 
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí  nemocí uvedenou v požadavcích 
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opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území. 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 119a 
odst.2, 3 

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vydat, jestliže 
jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo 
rodinného života cizince. 
 (3) Rozhodnutí o správním vyhoštění nezletilého občana Evropské unie 
podle § 119 lze vydat pouze z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, nebo 
je-li to v jeho zájmu v souladu s Úmluvou o právech dítěte. 
 

  

Čl.14 odst.4 
písm.b) 

b) občané Unie vstoupili na území hostitelského členského státu za 
účelem hledání zaměstnání. V tom případě nesmějí být občané Unie ani 
jejich rodinní příslušníci vyhoštěni, pokud mohou prokázat, že pokračují 
v hledání zaměstnání a mají skutečnou naději, že budou zaměstnáni. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
314/2015 

§ 119 odst.2 (2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo 
jeho rodinného příslušníka, který na území pobývá přechodně, lze vydat 
pouze v případě, že občan Evropské unie1b) nebo jeho rodinný 
příslušník 
a) ohrožuje bezpečnost státu, 
b) závažným způsobem narušuje veřejný pořádek; to neplatí, jde-li o 
občana Evropské unie, který pobývá na území nepřetržitě po dobu 
nejméně 10 let; do této doby se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí 
svobody, nebo 
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území. 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 119a 
odst.2, 3 

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vydat, jestliže 
jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo 
rodinného života cizince. 
 (3) Rozhodnutí o správním vyhoštění nezletilého občana Evropské unie 
podle § 119 lze vydat pouze z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, nebo 
je-li to v jeho zájmu v souladu s Úmluvou o právech dítěte. 
 

  

Čl.15 odst.1 1. Na veškerá rozhodnutí o omezení volného pohybu občanů Unie a 
jejich rodinných příslušníků z jiných důvodů než veřejného pořádku, 
veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví se obdobně použijí postupy 
stanovené v článcích 30 a 31. 

500/2004 § 68 (1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení 
účastníků. 
(2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, 
právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků 
podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují 
údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou 
právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části 
se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje 
potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného 
účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může 
obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší 
ustanovení. 
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 (3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, 
podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při 
jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak 
se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich 
vyjádřením k podkladům rozhodnutí. 
 (4) Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního 
stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví. 
(5) V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v 
jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který 
správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se 
odvolání podává. 
 (6) Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v 
poučení uvedena. 
 

  500/2004 § 72 odst.1 (1) Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením stejnopisu 
písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením. 
Nestanoví-li zákon jinak, má ústní vyhlášení účinky oznámení pouze v 
případě, že se účastník současně vzdá nároku na doručení písemného 
vyhotovení rozhodnutí. Tato skutečnost se poznamená do spisu. 
 

  

  500/2004 § 81 odst.1 (1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon 
nestanoví jinak. 
 

  

  150/2002 § 2 Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním 
právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto 
zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a 
rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon. 
 

  

  150/2002 § 65 odst.1 (1) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku 
porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, 
jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo 
povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení 
takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li 
tento nebo zvláštní zákon jinak. 
 

  

Čl.15 odst.2 2. Důvodem vyhoštění z hostitelského členského státu není skončení 
platnosti průkazu totožnosti nebo cestovního pasu, na jehož základě 
dotyčná osoba vstoupila na území hostitelského členského státu a bylo jí 
vystaveno osvědčení o registraci nebo pobytová karta. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
314/2015 

§ 119 odst.2 (2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo 
jeho rodinného příslušníka, který na území pobývá přechodně, lze vydat 
pouze v případě, že občan Evropské unie1b) nebo jeho rodinný 
příslušník 
a) ohrožuje bezpečnost státu, 
b) závažným způsobem narušuje veřejný pořádek; to neplatí, jde-li o 
občana Evropské unie, který pobývá na území nepřetržitě po dobu 
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nejméně 10 let; do této doby se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí 
svobody, nebo 
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území. 
 

Čl.15 odst.3 3. Hostitelský členský stát nesmí zakázat vstup do země v souvislosti s 
rozhodnutím o vyhoštění podle odstavce 1. 

326/1999 
ve znění 
217/2002 
170/2007 
379/2007 
427/2010 

§ 154 (1) Nežádoucí osobou se rozumí cizinec, jemuž nelze umožnit vstup na 
území z důvodu, že by tento cizinec při pobytu na území mohl ohrozit 
bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek, ohrozit 
veřejné zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých nebo obdobný 
zájem chráněný na základě závazku vyplývajícího z mezinárodní 
smlouvy. 
 (2) Policie rozhodne o označení cizince za nežádoucí osobu na základě 
vlastních poznatků, požadavku ústředního správního úřadu České 
republiky, požadavku zpravodajské služby České republiky anebo 
závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy. 
 (3) Policie označí cizince za nežádoucí osobu na základě 
a) pravomocného rozhodnutí soudu o trestu vyhoštění z území, nebo 
 b) pravomocného rozhodnutí o správním vyhoštění. 
 (4) Policie dále označí za nežádoucí osobu cizince, v jehož případě 
 a) náklady spojené se správním vyhoštěním nese policie nebo 
ministerstvo (§ 123 odst. 6), 
 b) náklady spojené s dobrovolným návratem nese ministerstvo a cizinec 
neuhradil přepravní náklady v poloviční výši (§ 123a odst. 2), nebo 
 c) náklady spojené s vycestováním do zahraničí nese ministerstvo a 
cizinec neuhradil přepravní náklady (§ 124b). 
 (5) Ten, kdo žádá o zařazení cizince do evidence nežádoucích osob 
podle odstavce 1, musí dbát na zachování přiměřenosti mezi důvodem 
pro toto zařazení a důsledky tohoto zařazení. Policie je oprávněna 
požadovat po tom, kdo uplatňuje požadavek podle odstavce 1, prokázání 
přiměřenosti podle předchozí věty, pokud tato přiměřenost není 
prokázána v požadavku. Při prokazování přiměřenosti je třeba zejména 
posuzovat dopady tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života 
cizince. 
 (6) Cizinec označený za nežádoucí osobu je evidován v evidenci 
nežádoucích osob. Je-li důvodné nebezpečí, že cizinec označený za 
nežádoucí osobu může závažným způsobem narušit veřejný pořádek 
nebo ohrozit bezpečnost smluvních států, policie zařadí do informačního 
systému smluvních států údaje v rozsahu stanoveném přímo 
použitelným právním předpisem Evropských společenství; to neplatí v 
případě občana Evropské unie nebo občana smluvního státu. 
 (7) Policie cizinci jeho zařazení do evidence nežádoucích osob 
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nesděluje. 
 

Čl.16 odst.1 1. Právo trvalého pobytu v hostitelském členském státě mají občané 
Unie, kteří tam nepřetržitě legálně pobývají po dobu pěti let. Toto právo 
není vázáno na splnění podmínek stanovených v kapitole III. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008 

§ 87g odst.1 
písm.a) 

(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost povolení k 
trvalému pobytu  
 a) po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území, 
 

PT  

Čl.16 odst.2 2. Odstavec 1 se vztahuje rovněž na rodinné příslušníky, kteří nejsou 
státními příslušníky žádného členského státu a s občanem Unie v 
hostitelském členském státě nepřetržitě legálně pobývají po dobu pěti 
let. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008  

§ 87h odst.1 
písm.a) 

(1) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na 
jeho žádost povolení k trvalému pobytu  
 a) po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území, 

PT  

Čl.16 odst.3 3. Nepřetržitost pobytu není dotčena dočasnou nepřítomností po dobu 
nepřesahující celkem šest měsíců v roce, nepřítomností delšího trvání z 
důvodu plnění povinné vojenské služby ani souvislou nepřítomností po 
dobu nejvýše dvanácti měsíců z důležitých důvodů, například z důvodu 
těhotenství nebo narození dítěte, vážné nemoci, studia či odborné 
přípravy nebo vyslání do jiného členského státu nebo třetí země 
zaměstnavatelem. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 87g odst.7  (7) Podmínka nepřetržitého přechodného pobytu je zachována, pokud 
nepřítomnost občana Evropské unie na území nepřesáhne celkem 6 
měsíců ročně, nebo přesáhne-li tuto dobu 
 a) z důvodu plnění povinné vojenské služby, nebo 
 b) pokud jedna nepřítomnost nebude delší než 12 po sobě jdoucích 
měsíců, a to ze závažných důvodů, zejména jde-li o těhotenství a 
narození dítěte, závažné onemocnění, studium nebo odborné školení, 
anebo z důvodu pracovního vyslání do zahraničí. 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
427/2010 
314/2015  

§ 87h odst.3 (3) Na nepřetržitost přechodného pobytu rodinného příslušníka občana 
Evropské unie na území se § 87g odst. 7 vztahuje obdobně. Do doby 
nepřetržitého pobytu podle odstavce 1 písm. a) se započítává i doba 
pobytu na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle 
zvláštního právního předpisu 2), 3a), pokud se na rodinného příslušníka 
občana Evropské unie tento zvláštní právní předpis již nevztahuje. Do 
doby pobytu podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se nezapočítává doba 
výkonu trestu odnětí svobody; dnem nástupu cizince do výkonu trestu 
odnětí svobody se přerušuje i doba jeho nepřetržitého pobytu na území, 
a to až do doby jeho propuštění z výkonu tohoto trestu. 
 

  

Čl.16 odst.4 4. Již nabyté právo trvalého pobytu může být ztraceno pouze z důvodu 
nepřítomnosti v hostitelském členském státě po dobu delší než dva po 
sobě jdoucí roky. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
314/2015 

§ 87l (1) Ministerstvo rozhodnutím zruší povolení k trvalému pobytu, jestliže 
držitel tohoto povolení 
a) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, 
b) je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který sám není 
občanem Evropské unie1b), a je zařazen do informačního systému 
smluvních států, a příslušný orgán, který držitele povolení k trvalému 
pobytu do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po 
jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by 
mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho 
bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k 

PT  
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trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho 
účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství,  
d) nepobývá na území po dobu delší než 2 po sobě jdoucí roky, nebo 
e) byl pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání 
úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, 
za podmínky, že rozhodnutí bude přiměřené z hlediska zásahu do jeho 
soukromého nebo rodinného života. 
(2) Ministerstvo rozhodnutím dále zruší povolení k trvalému pobytu, 
jestliže o to držitel tohoto povolení požádá. 
(3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému 
pobytu podle odstavce 1 písm. a) až c) rodinnému příslušníkovi občana 
Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, současně 
stanoví lhůtu pro vycestování z území a udělí mu výjezdní příkaz. 
Obdobně ministerstvo postupuje v případech, kdy platnost povolení k 
trvalému pobytu byla zrušena podle odstavce 2. Rodinný příslušník 
občana Evropské unie je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat. 
 

  326/1999 
ve znění 
427/2010 
314/2015 

§ 174a (1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona 
správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního 
jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, 
povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a 
kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je 
cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního 
občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště. 
(2) Policie v řízení o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) 
správního řádu o správním vyhoštění nebo o povinnosti opustit území 
vedeného na žádost cizince zohlední zejména dobu pobytu cizince na 
území, pobyt jeho nezletilých dětí plnících povinnou školní docházku na 
území a existenci jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; 
to neplatí, pokud je cizinec zajištěn. 

  

Čl.17 odst.1 
písm.a) 

1. Odchylně od článku 16 nabývají právo trvalého pobytu před 
dosažením pěti let nepřetržitého pobytu: 
a) zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, které v 
době ukončení pracovní činnosti dosáhly věku stanoveného právem 
tohoto členského státu pro nárok na starobní důchod, nebo pracovníci, 
kteří skončí výdělečnou činnost a odejdou do předčasného důchodu, 
pokud v tomto členském státě pracovali v předcházejících nejméně 
dvanácti měsících a nepřetržitě tam pobývají déle než tři roky. 
Nepřiznává-li právo hostitelského členského státu některým skupinám 
samostatně výdělečně činných osob právo na starobní důchod, považuje 
se podmínka věku za splněnou, dosáhne-li dotyčná osoba věku šedesáti 
let; 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008 

§ 87g odst.1 
písm.b) 

(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost povolení k 
trvalému pobytu  
 b) jestliže v době skončení zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné 
činnosti dosáhl věku stanoveného pro vznik nároku na starobní důchod 
nebo pro vznik nároku na starobní důchod před dosažením důchodového 
věku a o tento důchod přiznávaný před dosažením důchodového věku 
požádal, pokud tuto činnost vykonával na území posledních 12 měsíců 
před podáním žádosti o povolení k trvalému pobytu a nepřetržitě na 
území pobývá po dobu nejméně 3 let, 

PT  
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  326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 87g odst.4 (4) Pro účely vydání povolení k trvalému pobytu podle odstavce 1 písm. 
b) nebo c) se doba výkonu zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné 
činnosti na území jiného členského státu Evropské unie považuje za 
dobu činnosti vykonávané na území za podmínky, že občan Evropské 
unie byl zaměstnán, podnikal nebo provozoval jinou výdělečnou činnost 
na území jiného členského státu Evropské unie a zpravidla se každý den 
nebo alespoň jednou týdně vracel na území. 
 

  

  326/1999 
161/2006 
73/2011 

§ 87g odst.6 (6) Doba, po kterou je občan Evropské unie veden v evidenci uchazečů 
o zaměstnání Úřadu práce České republiky - krajské pobočky nebo 
pobočky pro hlavní město Prahu, se započítává do požadované doby 
zaměstnání podle odstavce 1 písm. b) nebo d), za podmínky, že byl 
občanu Evropské unie ukončen pracovní poměr z důvodů na jeho vůli 
nezávislých. 
 

  

Čl.17 odst.1 
písm.b) 

b) zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, které v 
hostitelském členském státě pobývají déle než dva roky a přestaly tam 
pracovat z důvodu trvalé pracovní neschopnosti. 
Podmínka délky pobytu se neuplatní, je-li příčinou této pracovní 
neschopnosti pracovní úraz nebo nemoc z povolání, na jejímž základě 
má dotyčná osoba nárok na dávku plně nebo zčásti vyplácenou 
nositelem pojištění v hostitelském členském státě; 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008 
306/2008 

§ 87g odst.1 
písm.c) 

(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost povolení k 
trvalému pobytu  
 c) jestliže skončil zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost 
z důvodu vzniku invalidity třetího stupně a pobývá na území nepřetržitě 
po dobu nejméně 2 let; podmínka doby nepřetržitého pobytu na území 
neplatí, pokud občanu Evropské unie vznikl nárok na invalidní důchod 
pro invaliditu třetího stupně z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z 
povolání, 
 

PT  

  326/1999 
ve znění  
161/2006 

§ 87g odst.4 (4) Pro účely vydání povolení k trvalému pobytu podle odstavce 1 písm. 
b) nebo c) se doba výkonu zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné 
činnosti na území jiného členského státu Evropské unie považuje za 
dobu činnosti vykonávané na území za podmínky, že občan Evropské 
unie byl zaměstnán, podnikal nebo provozoval jinou výdělečnou činnost 
na území jiného členského státu Evropské unie a zpravidla se každý den 
nebo alespoň jednou týdně vracel na území. 
 

  

Čl.17 odst.1 
písm.c) 

c) zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, které po 
třech letech nepřetržitého zaměstnání a pobytu v hostitelském členském 
státě pracují jako zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně 
činné v jiném členském státě a zároveň si ponechávají své bydliště v 
hostitelském členském státě, kam se zpravidla každý den nebo alespoň 
jednou týdně vracejí. 
Pro účely nabývání práv uvedených v písmenech a) a b) se doby 
zaměstnání získané v členském státě, v němž dotyčná osoba pracuje, 
považují za získané v hostitelském členském státě. 
Doby nedobrovolné nezaměstnanosti řádně zaznamenané příslušným 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008 

§ 87g odst.1 
písm.d) 

(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost povolení k 
trvalému pobytu   
d) jestliže je zaměstnán, podniká nebo provozuje jinou výdělečnou 
činnost na území jiného členského státu Evropské unie a zpravidla se 
každý den nebo alespoň jednou týdně vrací na území, pokud na území 
dříve nepřetržitě pobýval a současně zde byl zaměstnán, podnikal nebo 
provozoval jinou výdělečnou činnost po dobu nejméně 3 let, nebo 

PT  
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odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

úřadem práce, období přerušení práce z důvodů nezávislých na dotyčné 
osobě a nepřítomnost v práci nebo období přerušení práce z důvodu 
nemoci nebo úrazu se považují za doby zaměstnání. 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
73/2011 

§ 87g odst.6 (6) Doba, po kterou je občan Evropské unie veden v evidenci uchazečů 
o zaměstnání Úřadu práce České republiky - krajské pobočky nebo 
pobočky pro hlavní město Prahu, se započítává do požadované doby 
zaměstnání podle odstavce 1 písm. b) nebo d), za podmínky, že byl 
občanu Evropské unie ukončen pracovní poměr z důvodů na jeho vůli 
nezávislých. 
 

  

Čl.17 odst.2 2. Podmínky délky pobytu a zaměstnání stanovené v odst. 1 písm. a) a 
podmínka délky pobytu stanovená v odst. 1 písm. b) se nepoužijí, je-li 
manžel či manželka nebo partner či partnerka podle čl. 2 odst. 2 písm. b) 
zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné státním 
příslušníkem hostitelského členského státu nebo ztratil tuto příslušnost v 
důsledku sňatku s touto zaměstnanou osobou nebo osobou samostatně 
výdělečně činnou. 

326/1999 
ve znění  
161/2006 

§ 87g odst.5 (5) Podmínka doby pobytu na území a podmínka doby trvání 
zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti stanovená v 
odstavci 1 písm. b) nebo c) neplatí, jde-li o občana Evropské unie, který 
je manželem státního občana České republiky nebo jehož manžel pozbyl 
státní občanství České republiky v důsledku sňatku s ním nebo nabytím 
jeho státního občanství. 

PT  

Čl.17 odst.3 3. Rodinní příslušníci zaměstnané osoby nebo osoby samostatně 
výdělečně činné, kteří s ní pobývají na území hostitelského členského 
státu, mají právo trvalého pobytu v tomto členském státu bez ohledu na 
státní příslušnost, pokud tato zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně 
výdělečně činná sama nabyla práva trvalého pobytu v tomto členském 
státě na základě odstavce 1. 

326/1999 
ve znění 
379/2007 
274/2008  

§ 87h odst.1 
písm.b) 

(1) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na 
jeho žádost povolení k trvalému pobytu  
 b) po 2 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území, pokud 
je nejméně 1 rok rodinným příslušníkem státního občana České 
republiky, který je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo 
rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, 
kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území, 
 

PT  

Čl.17 odst.4 
písm.a) 

4. Pokud však zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně 
činná zemře v období, kdy ještě pracuje, avšak dosud nezískala v 
hostitelském členském státě trvalý pobyt na základě odstavce 1, nabývají 
její rodinní příslušníci, kteří s ní pobývají na území hostitelského 
členského státu, právo trvalého pobytu za podmínky, že: 
a) tato zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná v 
okamžiku smrti nepřetržitě pobývala na území tohoto členského státu po 
dobu dvou let; nebo 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008 

§ 87h odst.1 
písm.d) bod 
1. 

(1) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na 
jeho žádost povolení k trvalému pobytu  
d) jestliže je pozůstalou osobou po občanu jiného členského státu 
Evropské unie, který na území pobýval za účelem výkonu zaměstnání, 
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a 
1. ke dni úmrtí pobýval občan jiného členského státu Evropské unie na 
území nepřetržitě po dobu nejméně 2 let, 
 

PT  

Čl.17 odst.4 
písm.b) 

b) příčinou smrti byl pracovní úraz nebo nemoc z povolání; nebo 326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008 

§ 87h odst.1 
písm.d) bod 
2. 

(1) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na 
jeho žádost povolení k trvalému pobytu  
d) jestliže je pozůstalou osobou po občanu jiného členského státu 
Evropské unie, který na území pobýval za účelem výkonu zaměstnání, 
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a 
2. k úmrtí občana jiného členského státu Evropské unie došlo v důsledku 
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, nebo 
 

PT  

Čl.17 odst.4 c) pozůstalý manžel nebo manželka ztratila státní příslušnost tohoto 326/1999 § 87h odst.1 (1) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na PT  
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Poznámka 
 

písm.c) členského státu v důsledku sňatku s touto zaměstnanou osobou nebo 
osobou samostatně výdělečně činnou. 

ve znění 
161/2006 
274/2008 

písm.d) bod 
3. 

jeho žádost povolení k trvalému pobytu  
d) jestliže je pozůstalou osobou po občanu jiného členského státu 
Evropské unie, který na území pobýval za účelem výkonu zaměstnání, 
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a 
3. pozbyl státní občanství České republiky v důsledku sňatku s tímto 
občanem jiného členského státu Evropské unie nebo nabytím jeho 
státního občanství. 
 

Čl.18 Nabytí práva trvalého pobytu některými rodinnými příslušníky, kteří 
nejsou státními příslušníky žádného členského státu 
Aniž je dotčen článek 17, nabývají rodinní příslušníci občana Unie, na 
nějž se vztahuje čl. 12 odst. 2 a čl. 13 odst. 2, kteří splňují podmínky 
uvedeného ustanovení, právo trvalého pobytu poté, co v hostitelském 
členském státě nepřetržitě legálně pobývají po dobu pěti let. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008 

§ 87h odst.1 
písm.a) 

(1) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na 
jeho žádost povolení k trvalému pobytu   
a) po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území, 

PT  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
427/2010 
314/2015 

§ 87h odst.3 (3) Na nepřetržitost přechodného pobytu rodinného příslušníka občana 
Evropské unie na území se § 87g odst. 7 vztahuje obdobně. Do doby 
nepřetržitého pobytu podle odstavce 1 písm. a) se započítává i doba 
pobytu na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle 
zvláštního právního předpisu 2), 3a), pokud se na rodinného příslušníka 
občana Evropské unie tento zvláštní právní předpis již nevztahuje. Do 
doby pobytu podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se nezapočítává doba 
výkonu trestu odnětí svobody; dnem nástupu cizince do výkonu trestu 
odnětí svobody se přerušuje i doba jeho nepřetržitého pobytu na území, 
a to až do doby jeho propuštění z výkonu tohoto trestu. 
 

  

  326/1999 
ve znění  
161/2006 
427/2010  

§ 87i (1) K žádosti o povolení k trvalému pobytu občan Evropské unie nebo 
jeho rodinný příslušník předloží 
 a) cestovní doklad, 
 b) doklad potvrzující splnění podmínky podle § 87g odst. 1, jde-li o 
občana Evropské unie, nebo doklad potvrzující splnění podmínky podle 
§ 87h odst. 1, jde-li o jeho rodinného příslušníka, 
 c) fotografie a 
 d) doklad o zajištění ubytování. 
 (2) Dokladem o zajištění ubytování podle odstavce 1 písm. d) se rozumí 
doklad o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání 
bytu anebo domu nebo písemné potvrzení osoby, která je vlastníkem 
nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím úředně ověřeným 
podpisem, kterým je občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému 
příslušníku udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může být zajištěno 
pouze v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen 
číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je 
podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. 
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Poznámka 
 

Úřední ověření se nevyžaduje, podepíše-li oprávněná osoba podle věty 
první souhlas před pověřeným zaměstnancem ministerstva. Pokud je 
písemné potvrzení o souhlasu podle věty první podáváno elektronicky, 
musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem; to neplatí, je-
li potvrzení dodáno prostřednictvím datové schránky. 
 

Čl.19 odst.1 1. Na požádání vydá členský stát po ověření délky jejich pobytu 
občanům Unie způsobilým k trvalému pobytu doklad osvědčující jejich 
trvalý pobyt. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
427/2010 

§ 87i (1) K žádosti o povolení k trvalému pobytu občan Evropské unie nebo 
jeho rodinný příslušník předloží 
 a) cestovní doklad, 
 b) doklad potvrzující splnění podmínky podle § 87g odst. 1, jde-li o 
občana Evropské unie, nebo doklad potvrzující splnění podmínky podle 
§ 87h odst. 1, jde-li o jeho rodinného příslušníka, 
 c) fotografie a 
 d) doklad o zajištění ubytování. 
 (2) Dokladem o zajištění ubytování podle odstavce 1 písm. d) se rozumí 
doklad o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání 
bytu anebo domu nebo písemné potvrzení osoby, která je vlastníkem 
nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím úředně ověřeným 
podpisem, kterým je občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému 
příslušníku udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může být zajištěno 
pouze v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen 
číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je 
podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. 
Úřední ověření se nevyžaduje, podepíše-li oprávněná osoba podle věty 
první souhlas před pověřeným zaměstnancem ministerstva. Pokud je 
písemné potvrzení o souhlasu podle věty první podáváno elektronicky, 
musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem; to neplatí, je-
li potvrzení dodáno prostřednictvím datové schránky. 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 87j odst.1 (1) Namísto písemného vyhotovení rozhodnutí se vydá občanu Evropské 
unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi, který je občanem Evropské 
unie, pouze průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie 
(§ 87r), a jeho rodinnému příslušníkovi, který není občanem Evropské 
unie, pouze průkaz o povolení k trvalému pobytu (§ 87t). Spolu s 
průkazem podle věty první se občanu Evropské unie nebo jeho 
rodinnému příslušníkovi vydá i potvrzení o povoleném pobytu na území. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 

§ 87r (1) Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie je 
veřejnou listinou; vyhotovuje se v jazyce českém a zpravidla ve dvou 
cizích jazycích podle mezinárodních zvyklostí. 
(2) Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie se 
vydává jako samostatný doklad, kterým jeho držitel prokazuje své 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní 
příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu na 
území, rodné číslo a další skutečnosti týkající se pobytu na území. 
 (3) Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie se 
vydává s dobou platnosti 10 let. Platnost průkazu lze prodloužit o 10 let, 
a to i opakovaně. 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008 

§ 87s (1) Občan Evropské unie je povinen požádat ministerstvo o prodloužení 
doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské 
unie nejpozději ve lhůtě do 15 dnů po skončení platnosti průkazu. 
(2) V případě, že podání žádosti ve lhůtě podle odstavce 1 zabrání 
důvody na vůli žadatele nezávislé, je žadatel povinen tuto žádost podat 
do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. 
 (3) K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k 
trvalému pobytu občana Evropské unie je žadatel povinen předložit 
cestovní doklad; pokud došlo ke změně podoby žadatele, je dále povinen 
předložit fotografie odpovídající jeho skutečné podobě. 
 (4) Ministerstvo dobu platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu 
občana Evropské unie neprodlouží, shledá-li důvod pro zrušení platnosti 
povolení k trvalému pobytu (§ 87l). 
 

  

Čl.19 odst.2 2. Doklad osvědčující trvalý pobyt se vydává v nejkratší možné lhůtě. 326/1999 
ve znění 
161/2006 
427/2010  

§ 169 odst.1 
písm.e) 

(1) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, rozhodnutí se vydá: 
e) ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k 
dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu podle § 69, je-li 
žádost podaná na území, povolení k přechodnému pobytu a povolení k 
trvalému pobytu podle § 87g a 87h, 
 

PT  

Čl.20 odst.1 1. Rodinným příslušníkům, kteří nejsou státními příslušníky žádného 
členského státu a mají právo trvalého pobytu, vydávají členské státy do 
šesti měsíců od podání žádosti kartu trvalého pobytu. Platnost karty 
trvalého pobytu se vždy po deseti letech automaticky prodlužuje. 

326/1999 
ve znění  
161/2006 
379/2007 

§ 87t (1) Průkaz o povolení k trvalému pobytu je veřejnou listinou; 
vyhotovuje se v jazyce českém a zpravidla ve dvou cizích jazycích podle 
mezinárodních zvyklostí. 
 (2) Průkaz o povolení k trvalému pobytu se vydává jako samostatný 
doklad, kterým jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní 
jména, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo cestovního 
dokladu, adresu místa hlášeného pobytu na území, rodné číslo a další 
skutečnosti týkající se pobytu na území. 
 (3) Na průkaz o povolení k trvalému pobytu se § 87r odst. 3 a § 87s 
vztahují obdobně. 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 

§ 87r odst.3 (3) Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie se 
vydává s dobou platnosti 10 let. Platnost průkazu lze prodloužit o 10 let, 
a to i opakovaně. 
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  326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008  

§ 87s (1) Občan Evropské unie je povinen požádat ministerstvo o prodloužení 
doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské 
unie nejpozději ve lhůtě do 15 dnů po skončení platnosti průkazu. 
(2) V případě, že podání žádosti ve lhůtě podle odstavce 1 zabrání 
důvody na vůli žadatele nezávislé, je žadatel povinen tuto žádost podat 
do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. 
 (3) K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k 
trvalému pobytu občana Evropské unie je žadatel povinen předložit 
cestovní doklad; pokud došlo ke změně podoby žadatele, je dále povinen 
předložit fotografie odpovídající jeho skutečné podobě. 
 (4) Ministerstvo dobu platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu 
občana Evropské unie neprodlouží, shledá-li důvod pro zrušení platnosti 
povolení k trvalému pobytu (§ 87l). 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
427/2010 

§ 169 odst.1 
písm.e) 

(1) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, rozhodnutí se vydá: 
e) ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k 
dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu podle § 69, je-li 
žádost podaná na území, povolení k přechodnému pobytu a povolení k 
trvalému pobytu podle § 87g a 87h, 
 

  

Čl.20 odst.2 2. Žádost o kartu trvalého pobytu se podává před skončením platnosti 
pobytové karty. Při nesplnění povinnosti požádat o kartu trvalého pobytu 
může dotyčná osoba podléhat přiměřeným a nediskriminačním sankcím. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
314/2015 

§ 87h (1) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na 
jeho žádost povolení k trvalému pobytu13) 
a) po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území, 
b) po 2 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území, pokud 
je nejméně 1 rok rodinným příslušníkem státního občana České 
republiky1a), který je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo 
rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie1b), 
kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území, 
c) jestliže je pozůstalou osobou po státním občanu České republiky1a), 
který byl na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo 
d) jestliže je pozůstalou osobou po občanu jiného členského státu 
Evropské unie1b), který na území pobýval za účelem výkonu 
zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a 
1. ke dni úmrtí pobýval občan jiného členského státu Evropské unie na 
území nepřetržitě po dobu nejméně 2 let, 
2. k úmrtí občana jiného členského státu Evropské unie došlo v důsledku 
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, nebo 
3. pozbyl státní občanství České republiky v důsledku sňatku s tímto 
občanem jiného členského státu Evropské unie nebo nabytím jeho 
státního občanství. 
(2) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na 
jeho žádost povolení k trvalému pobytu 
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Poznámka 
 

a) pokud je jeho pobyt na území v zájmu České republiky, nebo 
b) z humanitárních důvodů, zejména 
1. z důvodu péče o občana Evropské unie1b), který se z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nedokáže sám o sebe 
postarat, nebo 
2. žádá-li o vydání tohoto povolení jako nezletilé nebo zletilé 
nezaopatřené dítě státního občana České republiky1a), který je na území 
přihlášen k trvalému pobytu, nebo jako nezletilé nebo zletilé 
nezaopatřené dítě občana jiného členského státu Evropské unie1b), 
kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území, je-li 
důvodem žádosti jejich společné soužití. 
(3) Na nepřetržitost přechodného pobytu rodinného příslušníka občana 
Evropské unie na území se § 87g odst. 7 vztahuje obdobně. Do doby 
nepřetržitého pobytu podle odstavce 1 písm. a) se započítává i doba 
pobytu na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle 
zvláštního právního předpisu 2), 3a), pokud se na rodinného příslušníka 
občana Evropské unie tento zvláštní právní předpis již nevztahuje. Do 
doby pobytu podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se nezapočítává doba 
výkonu trestu odnětí svobody; dnem nástupu cizince do výkonu trestu 
odnětí svobody se přerušuje i doba jeho nepřetržitého pobytu na území, 
a to až do doby jeho propuštění z výkonu tohoto trestu. 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 87j odst.1  (1) Namísto písemného vyhotovení rozhodnutí se vydá občanu Evropské 
unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi, který je občanem Evropské 
unie, pouze průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie 
(§ 87r), a jeho rodinnému příslušníkovi, který není občanem Evropské 
unie, pouze průkaz o povolení k trvalému pobytu (§ 87t) . Spolu s 
průkazem podle věty první se občanu Evropské unie nebo jeho 
rodinnému příslušníkovi vydá i potvrzení o povoleném pobytu na území. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
427/2010  

§ 87o odst.3 (3) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie se 
vydává na dobu shodnou s předpokládanou dobou pobytu občana 
Evropské unie, nejvýše však na 5 let. Platnost pobytové karty lze o 
stejnou dobu prodloužit, a to i opakovaně. O prodloužení platnosti 
pobytové karty je rodinný příslušník občana Evropské unie povinen 
požádat před skončením platnosti této karty. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
427/2010 
314/2015 

§ 87p odst.1 (1) K žádosti o prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného 
příslušníka občana Evropské unie je žadatel povinen předložit náležitosti 
podle § 87a odst. 2 písm. a), d), e) a doklad potvrzující, že pobývá na 
území společně s občanem Evropské unie, nebo že je rodinným 
příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 87f odst. 2; pokud 
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Poznámka 
 

došlo ke změně podoby žadatele je dále povinen předložit fotografie 
odpovídající jeho skutečné podobě.  
 

  326/1999 
ve znění 
217/2002 
161/2006 
427/2010 
314/2015 

§ 103 
písm.d) 

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen 
d) na požádání policie prokázat totožnost předložením cestovního 
dokladu, průkazu o povolení k pobytu nebo identifikačního průkazu 
vydaného Ministerstvem zahraničních věcí osobám požívajícím výsad a 
imunit podle mezinárodního práva,  a ve lhůtě stanovené policií doložit, 
že splňuje podmínky pobytu na území; občan Evropské unie je povinen 
prokázat totožnost předložením cestovního dokladu nebo jiného dokladu 
prokazujícího totožnost, včetně občanství některého z jiných členských 
států Evropské unie, anebo předložením průkazu o povolení k trvalému 
pobytu občana Evropské unie; rodinný příslušník občana Evropské unie, 
který sám není občanem Evropské unie, je povinen prokázat totožnost 
předložením cestovního dokladu nebo pobytové karty rodinného 
příslušníka občana Evropské unie anebo průkazu o povolení k trvalému 
pobytu, nemá-li tento doklad nebo průkaz, může totožnost prokázat 
jiným dokladem, současně však musí prokázat, že je rodinným 
příslušníkem občana Evropské unie, 
 

  

Čl.20 odst.3 3. Platnost karty trvalého pobytu není dotčena přerušením pobytu 
kratším než dva po sobě jdoucí roky. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
314/2015 

§ 87l (1) Ministerstvo rozhodnutím zruší povolení k trvalému pobytu, jestliže 
držitel tohoto povolení 
a) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, 
b) je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který sám není 
občanem Evropské unie1b), a je zařazen do informačního systému 
smluvních států, a příslušný orgán, který držitele povolení k trvalému 
pobytu do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po 
jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by 
mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho 
bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k 
trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho 
účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství,  
d) nepobývá na území po dobu delší než 2 po sobě jdoucí roky, nebo 
e) byl pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání 
úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, 
za podmínky, že rozhodnutí bude přiměřené z hlediska zásahu do jeho 
soukromého nebo rodinného života. 
(2) Ministerstvo rozhodnutím dále zruší povolení k trvalému pobytu, 
jestliže o to držitel tohoto povolení požádá. 

PT  
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Poznámka 
 

(3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému 
pobytu podle odstavce 1 písm. a) až c) rodinnému příslušníkovi občana 
Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, současně 
stanoví lhůtu pro vycestování z území a udělí mu výjezdní příkaz. 
Obdobně ministerstvo postupuje v případech, kdy platnost povolení k 
trvalému pobytu byla zrušena podle odstavce 2. Rodinný příslušník 
občana Evropské unie je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat. 
 

  326/1999 
ve znění 
427/2010 
314/2015 

§ 174a (1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona 
správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního 
jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, 
povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a 
kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je 
cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního 
občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště. 
(2) Policie v řízení o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) 
správního řádu o správním vyhoštění nebo o povinnosti opustit území 
vedeného na žádost cizince zohlední zejména dobu pobytu cizince na 
území, pobyt jeho nezletilých dětí plnících povinnou školní docházku na 
území a existenci jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; 
to neplatí, pokud je cizinec zajištěn. 
 

  

Čl.21 Pro účely této směrnice může být nepřetržitost pobytu doložena 
jakýmikoliv důkazními prostředky, které se používají v hostitelském 
členském státě. Nepřetržitost pobytu se přerušuje řádně vykonaným 
rozhodnutím o vyhoštění dotyčné osoby. 

326/1999 
ve znění 
161/2006  

§ 87g odst.7 (7) Podmínka nepřetržitého přechodného pobytu je zachována, pokud 
nepřítomnost občana Evropské unie na území nepřesáhne celkem 6 
měsíců ročně, nebo přesáhne-li tuto dobu 
 a) z důvodu plnění povinné vojenské služby, nebo 
 b) pokud jedna nepřítomnost nebude delší než 12 po sobě jdoucích 
měsíců, a to ze závažných důvodů, zejména jde-li o těhotenství a 
narození dítěte, závažné onemocnění, studium nebo odborné školení, 
anebo z důvodu pracovního vyslání do zahraničí. 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
427/2010 
314/2015 

§ 87h odst.3 (3) Na nepřetržitost přechodného pobytu rodinného příslušníka občana 
Evropské unie na území se § 87g odst. 7 vztahuje obdobně. Do doby 
nepřetržitého pobytu podle odstavce 1 písm. a) se započítává i doba 
pobytu na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle 
zvláštního právního předpisu 2), 3a), pokud se na rodinného příslušníka 
občana Evropské unie tento zvláštní právní předpis již nevztahuje. Do 
doby pobytu podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se nezapočítává doba 
výkonu trestu odnětí svobody; dnem nástupu cizince do výkonu trestu 
odnětí svobody se přerušuje i doba jeho nepřetržitého pobytu na území, 
a to až do doby jeho propuštění z výkonu tohoto trestu. 
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  326/1999 
ve znění 
427/2010 

§ 118 odst.1 (1) Správním vyhoštěním se rozumí ukončení pobytu cizince na území, 
které je spojeno se stanovením doby k vycestování z území a doby, po 
kterou nelze umožnit cizinci vstup na území členských států Evropské 
unie. Dobu, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území členských 
států Evropské unie, stanoví policie v rozhodnutí o správním vyhoštění 
cizince. V odůvodněných případech lze rozhodnutím stanovit hraniční 
přechod pro vycestování z území. 
 

  

  500/2004 § 51 (1) K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou 
vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v 
rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou 
výpověď a znalecký posudek. 
(2) O provádění důkazů mimo ústní jednání musí být účastníci včas 
vyrozuměni, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Tuto povinnost nemá 
správní orgán vůči účastníkovi, který se vzdal práva účasti při 
dokazování. 
(3) Je-li v souladu s požadavky § 3 zjištěna skutečnost, která 
znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování 
a žádost zamítne. 
 

  

  500/2004 § 52 Účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. 
Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, 
které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. 
 

  

Čl.22 Právo pobytu a právo trvalého pobytu se vztahuje na celé území 
hostitelského členského státu. Členské státy mohou právo pobytu a 
právo trvalého pobytu územně omezit pouze tehdy, vztahují-li se stejná 
omezení i na jejich vlastní státní příslušníky. 

40/2009 
ve znění 
181/2011 

§ 75 (1) Soud může uložit trest zákazu pobytu na jeden rok až deset let za 
úmyslný trestný čin, vyžaduje-li to se zřetelem na dosavadní způsob 
života pachatele a místo spáchání činu ochrana veřejného pořádku, 
rodiny, zdraví, mravnosti nebo majetku; trest zákazu pobytu se nesmí 
vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt. 
(2) Trest zákazu pobytu může být uložen jako samostatný trest za trestný 
čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní 
hranice trestní sazby nepřevyšuje tři léta, jestliže vzhledem k povaze a 
závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele 
uložení jiného trestu není třeba. 
(3) Soud může uložit pachateli na dobu výkonu tohoto trestu přiměřená 
omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k 
tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil 
nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem 
způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným 
činem. 
(4) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v 
zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů 

PT  
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uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených 
povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření 
uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití 
podmínek stanovených pro mladistvé. 
(5) Do doby výkonu trestu zákazu pobytu se doba výkonu trestu odnětí 
svobody nezapočítává; rozhodnutí podle odstavců 3 a 4 činí soud až po 
výkonu trestu odnětí svobody nebo po podmíněném propuštění. 
(6) Trest zákazu pobytu spočívá v tom, že se odsouzený nesmí po dobu 
výkonu tohoto trestu zdržovat na určitém místě nebo v určitém obvodu; 
k přechodnému pobytu na takovém místě nebo v takovém obvodu v 
nutné osobní záležitosti je třeba povolení. 
 

  326/1999 
ve znění 
379/2007 
 
 
 
 
 

§ 1 odst.1 (1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný právní 
předpis Evropských společenství podmínky vstupu cizince na území 
České republiky (dále jen "území") a vycestování cizince z území, 
stanoví podmínky pobytu cizince na území a vymezuje působnost 
Policie České republiky (dále jen "policie"), Ministerstva vnitra (dále jen 
"ministerstvo") a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní 
správy. 
 

  

  9600     
Čl.23 Bez ohledu na státní příslušnost mají rodinní příslušníci občana Unie, 

kteří mají právo pobytu nebo právo trvalého pobytu v členském státě, 
právo přijmout zaměstnání nebo být samostatně výdělečně činnými v 
tomto členském státě. 

435/2004 § 3 odst.2 (2) Státní příslušník jiného členského státu Evropské unie (dále jen 
"občan Evropské unie") a jeho rodinný příslušník7) mají stejné právní 
postavení v právních vztazích upravených tímto zákonem jako občan 
České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak. 
 

PT  

  435/2004 § 10 Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může 
pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu 
(dále jen "zaměstnání"), na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí 
dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem. 
 

  

  455/1991  § 5 odst.1 (1) Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li 
podmínky stanovené tímto zákonem (dále jen "podnikatel"); státní 
povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v 
případech vymezených tímto zákonem. 
  

  

  455/1991 
ve znění 
286/1995 
155/2010 

§ 5 odst.2 (2) Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo 
právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky (dále jen 
„zahraniční osoba“), může na území České republiky provozovat živnost 
za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z 
tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pro účely tohoto 
zákona se za českou osobu považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo 
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právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na 
území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt 
na jejím území. 
 

Čl.24 odst.1 1. S výhradou zvláštních ustanovení výslovně uvedených ve Smlouvě a 
v sekundárních právních předpisech požívají všichni občané Unie, kteří 
pobývají na základě této směrnice na území hostitelského členského 
státu, v oblasti působnosti Smlouvy stejného zacházení jako státní 
příslušníci tohoto členského státu. Právo na rovné zacházení se vztahuje 
i na rodinné příslušníky, kteří nejsou státními příslušníky žádného 
členského státu a mají právo pobytu nebo trvalého pobytu. 

8461    DT  

  8715     
  8685     
  111/2006 

ve znění 
165/2006 
379/2007 
365/2011 

§ 5 (1) Na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení má nárok při 
splnění tímto zákonem stanovených podmínek 
a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu 
podle zvláštního právního předpisu nebo která má na území České 
republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu , a to pokud 
má bydliště na území České republiky, 
b) osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zvláštního 
právního předpisu, a to pokud má bydliště na území České republiky, 
c) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato 
práva zaručuje mezinárodní smlouva, a to pokud má bydliště na území 
České republiky, 
d) občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České 
republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu delší než 
3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo 
použitelného předpisu Evropských společenství, a to pokud má bydliště 
na území České republiky, 
e) rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je 
hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního 
předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální 
výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, a to 
pokud má bydliště na území České republiky, 
f) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným 
právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského 
společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a jeho 
rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému 
pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, a 
to pokud mají bydliště na území České republiky. 
(2) Na mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 má 
nárok při splnění dále stanovených podmínek 
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a) osoba uvedená v odstavci 1, 
b) osoba pobývající na území České republiky na základě zvláštního 
právního předpisu, a to pokud má bydliště na území České republiky. 
(3) Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 4 a 5 
lze poskytnout osobě uvedené v odstavci 1 nebo 2. V případech 
poskytování mimořádné okamžité pomoci podle § 2 odst. 5 písm. a) se 
podmínka bydliště na území České republiky nezjišťuje. 
(4) Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 lze 
poskytnout i osobě, která není uvedena v odstavcích 1 a 2. 
(5) Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout osobě uvedené v § 2 
odst. 6, pokud je uvedena v odstavcích 1 a 2. 
(6) Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde 
dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s 
rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně 
připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné 
důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí 
této osoby s Českou republikou. 
 

  329/2011 § 3 Nárok na příspěvek na mobilitu a na příspěvek na zvláštní pomůcku a na 
průkaz osoby se zdravotním postižením má při splnění podmínek 
stanovených v tomto zákoně 
a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu 
podle jiného právního předpisu nebo která má na území České republiky 
trvalý pobyt podle jiného právního předpisu, 
b) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo 
doplňkové ochrany podle jiného právního předpisu, 
c) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento 
nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, 
d) občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České 
republiky k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu delší než 3 
měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného 
předpisu Evropské unie, 
e) rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je 
hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného právního 
předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální 
výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie, 
f) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným 
právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském 
společenství na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je 
hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu podle jiného 
právního předpisu, 
 a to, pokud má bydliště na území České republiky; co se rozumí 
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bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi. 
 

  435/2004 § 3 odst.2 (2) Státní příslušník jiného členského státu Evropské unie (dále jen 
"občan Evropské unie") a jeho rodinný příslušník7) mají stejné právní 
postavení v právních vztazích upravených tímto zákonem jako občan 
České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak. 
 

  

  455/1991  § 5 odst.1 (1) Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li 
podmínky stanovené tímto zákonem (dále jen "podnikatel"); státní 
povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v 
případech vymezených tímto zákonem. 
  

  

  455/1991 
ve znění 
286/1995 
155/2010 

§ 5 odst.2  (2) Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo 
právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky (dále jen 
„zahraniční osoba“), může na území České republiky provozovat živnost 
za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z 
tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pro účely tohoto 
zákona se za českou osobu považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo 
právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na 
území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt 
na jejím území.  
 

  

  89/2012 § 3024  (1) Za zahraniční osobu se považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo 
právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. 
  
(2) Způsobilost nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, kterou má 
jiná než fyzická zahraniční osoba podle právního řádu, podle něhož byla 
založena, jí náleží rovněž v oblasti českého právního řádu. Právním 
řádem, podle něhož byla tato osoba založena, se řídí i její vnitřní právní 
poměry a ručení jejích členů nebo společníků za její dluhy.  
 

  

  90/2012 § 7 odst. 4 (4) Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně ve vztahu k závodu zahraniční 
kapitálové společnosti nebo zahraničního družstva nebo k jeho pobočce. 
Údaj o zápisu zahraniční osoby do evidence podnikatelů ve státě, jehož 
právem se zahraniční osoba řídí, se nevyžaduje, ledaže toto právo zápis 
do takové evidence ukládá nebo umožňuje. 
 

  

  90/2012 § 9 (1) Není-li návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podán do 
6 měsíců ode dne jejího založení, platí, že nastávají tytéž účinky jako při 
odstoupení od smlouvy. 

  
 
 
 

Čl.24 odst.2 2. Odchylně od odstavce 1 není hostitelský členský stát povinen přiznat 8461   DT 10. 
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Poznámka 
 

nárok na sociální pomoc v prvních třech měsících pobytu nebo případně 
během delšího období stanoveného v čl. 14 odst. 4 písm. b), ani není 
povinen přiznat před nabytím práva trvalého pobytu vyživovací podporu 
při studiu, včetně odborné přípravy, jíž se rozumí stipendia nebo půjčky 
na studium osobám jiným než zaměstnaným osobám, osobám 
samostatně výdělečně činným, osobám ponechávajícím si takové 
postavení a jejich rodinným příslušníkům. 

  8715     
  111/2006 

ve znění 
165/2006 
379/2007 
365/2011 

§ 5 (1) Na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení má nárok při 
splnění tímto zákonem stanovených podmínek 
a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu 
podle zvláštního právního předpisu nebo která má na území České 
republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu , a to pokud 
má bydliště na území České republiky, 
b) osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zvláštního 
právního předpisu, a to pokud má bydliště na území České republiky, 
c) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato 
práva zaručuje mezinárodní smlouva, a to pokud má bydliště na území 
České republiky, 
d) občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České 
republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu delší než 
3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo 
použitelného předpisu Evropských společenství, a to pokud má bydliště 
na území České republiky, 
e) rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je 
hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního 
předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální 
výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, a to 
pokud má bydliště na území České republiky, 
f) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným 
právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského 
společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a jeho 
rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému 
pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, a 
to pokud mají bydliště na území České republiky. 
(2) Na mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 má 
nárok při splnění dále stanovených podmínek 
a) osoba uvedená v odstavci 1, 
b) osoba pobývající na území České republiky na základě zvláštního 
právního předpisu, a to pokud má bydliště na území České republiky. 
(3) Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 4 a 5 
lze poskytnout osobě uvedené v odstavci 1 nebo 2. V případech 
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Poznámka 
 

poskytování mimořádné okamžité pomoci podle § 2 odst. 5 písm. a) se 
podmínka bydliště na území České republiky nezjišťuje. 
(4) Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 lze 
poskytnout i osobě, která není uvedena v odstavcích 1 a 2. 
(5) Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout osobě uvedené v § 2 
odst. 6, pokud je uvedena v odstavcích 1 a 2. 
(6) Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde 
dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s 
rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně 
připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné 
důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí 
této osoby s Českou republikou. 
 

  329/2011 § 3 Nárok na příspěvek na mobilitu a na příspěvek na zvláštní pomůcku a na 
průkaz osoby se zdravotním postižením má při splnění podmínek 
stanovených v tomto zákoně 
a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu 
podle jiného právního předpisu nebo která má na území České republiky 
trvalý pobyt podle jiného právního předpisu, 
b) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo 
doplňkové ochrany podle jiného právního předpisu, 
c) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento 
nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, 
d) občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České 
republiky k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu delší než 3 
měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného 
předpisu Evropské unie, 
e) rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je 
hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného právního 
předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální 
výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie, 
f) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným 
právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském 
společenství na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je 
hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu podle jiného 
právního předpisu, 
 a to, pokud má bydliště na území České republiky; co se rozumí 
bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi. 
 

  

Čl.25 odst.1 1. Držení osvědčení o registraci podle článku 8, dokladu osvědčujícího 
trvalý pobyt, osvědčení o podání žádosti o pobytovou kartu rodinného 
příslušníka, pobytové karty nebo karty trvalého pobytu nesmí být za 

326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 87a odst.1  (1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost potvrzení o 
přechodném pobytu na území, pokud občan Evropské unie 
 a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a 

PT 11.  
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žádných okolností podmínkou výkonu práva nebo splnění správních 
formalit, může-li být existence práv prokázána jinými doklady. 

274/2008  b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil 
veřejný pořádek. 
 

Čl.25 odst.2 2. Všechny doklady uvedené v odstavci 1 jsou vydávány bezplatně nebo 
za poplatek nepřesahující poplatek vybíraný za vydání obdobných 
dokladů od státních příslušníků. 

634/2004 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
227/2009 
427/2010 
314/2015 

Příloha 
Sazebník, 
Položka 116 

Položka 116 
 a)   Povolení   k   pobytu   cizinci                     Kč       2  500 
  
 b)   Povolení   k   pobytu   cizinci 
     mladšímu   15   let                               Kč       1  000 
  
 c)   Povolení   k   pobytu   za   účelem 
     strpění   pobytu   na   území                       Kč        500 
  
 d)   Prodloužení   doby   platnosti 
     průkazu   o   povolení   k   pobytu                   Kč       2  500 
  
 e)   Prodloužení   doby   platnosti 
     průkazu   o   povolení   k   pobytu 
     cizinci   mladšímu   15   let                       Kč       1  000 
  
 f)   Prodloužení   doby   platnosti 
     průkazu   o   povolení   k   pobytu 
     za   účelem   trvalého   pobytu   nebo 
     průkazu   povolení   k   pobytu   azylanta            Kč       2  500 
  
 g)   Prodloužení   doby   platnosti   průkazu 
     o   povolení   k   pobytu   za   účelem 
     strpění   pobytu   na   území, 
     průkazu   povolení   k   pobytu   osoby 
     požívající   doplňkové   ochrany 
     nebo   průkazu   o   povolení   k   pobytu  
     cizince   požívajícího   dočasné   ochrany          Kč       1  000 
  
 h)   Změna   v   průkazu   o   povolení   k   pobytu           Kč       1  000 
  
 i)   Vydání   průkazu   o   povolení   k   pobytu 
     náhradou   za   průkaz   poškozený, 
     zničený,   ztracený   anebo   odcizený   nebo 
     jehož   nosič   dat   s   biometrickými 
     údaji   je   nefunkční                            Kč       4  000 
  
 j)   Vydání   průkazu   o   povolení   k   pobytu 
     cizinci   mladšímu   15   let   náhradou 

PT  
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     za   průkaz   poškozený,   zničený,   ztracený 
     anebo   odcizený   nebo   jehož   nosič   dat 
     s   biometrickými   údaji   je   nefunkční            Kč       2  500 
  
 k)   Vydání   průkazu   o   povolení   k   pobytu 
     náhradou   za   průkaz   poškozený, 
     zničený,   ztracený   nebo   odcizený, 
     jde-li   o   občana 
     -   členského   státu   Evropské   unie, 
     -   státu,   který   je   vázán   smlouvou 
       o   Evropském   hospodářském 
       prostoru,   nebo 
     -   státu,   který   je   vázán   mezinárodní 
       smlouvou   sjednanou   s   Evropskými 
       společenstvími, 
       a   jeho   rodinné   příslušníky   bez   ohledu 
       na   státní   příslušnost                      Kč         100 
       
 
 l)   Přidělení   rodného   čísla   cizinci              Kč       1  000 
  
 m)   Vydání   průkazu   o   povolení   k   pobytu           Kč        500 
 Osvobození  
  
 1. Od poplatku podle písmene a), b), d) až f), h) a l) této 
položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, občan státu, 
který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo 
občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s 
Evropskými společenstvími, jakož i jejich rodinní příslušníci bez ohledu 
na jejich státní příslušnost. Osvobození se nevztahuje na rodinné 
příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států a 
zpoplatňované úkony nesouvisí s uplatňováním práva volného pohybu a 
pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie. 
  
 2. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozen 
cizinec, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za 
účelem ochrany na území podle zvláštního právního předpisu66a), a od 
poplatku podle písmen d), e), h) a l) cizinec, kterému již takové povolení 
bylo vydáno. 
 Zmocnění  
  
 1. Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele 
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snížit o 50 % poplatek podle písmene f), g) nebo h) této položky, a to na 
žádost azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo cizince 
požívajícího dočasné ochrany. 
  
 2. Správní úřad může na žádost azylanta, osoby požívající 
doplňkové ochrany nebo cizince požívajícího dočasné ochrany, který 
bez vlastního zavinění pozbyl průkaz o povolení k pobytu, snížit 
poplatek podle písmene i) této položky na 1 000 Kč a poplatek podle 
písmene j) této položky na 500 Kč. 
 Předmětem poplatku není 
  
 1. První vydání průkazu o povolení k pobytu z moci úřední při 
dovršení 15 let věku cizince, kterému byl povolen trvalý nebo 
dlouhodobý pobyt nebo bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému 
pobytu na území České republiky. 
  
 2. Přidělení rodného čísla cizinci při jeho narození a vydání 
rodného listu na území České republiky. 
  
 3. První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta, průkazu 
o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany nebo průkazu o 
povolení k pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany. 
  
 4. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve 
kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní 
vadou, anebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn. 
  
 5. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, 
jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, pokud nefunkčnost 
nosiče dat s biometrickými údaji nebyla způsobena okolnostmi, o nichž 
cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo 
nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji. 
 Poznámky  
  
 1. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá i v 
případě, jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu 
vydaný za účelem strpění pobytu na území. 
  
 2. Povolením k pobytu podle písmene a) a b) této položky se 
pro účely tohoto zákona rozumí povolení dlouhodobého nebo trvalého 
pobytu. 
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Poznámka 
 

 3. Poplatek podle písmene m) této položky se vybírá, jde-li o 
rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana 
státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru 
nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s 
Evropskými společenstvími, který sám není občanem některého z těchto 
států, pokud mu již bylo vydáno povolení k pobytu na území České 
republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na 
území členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího průkazu o 
povolení k pobytu. 
  
____________________  
  
66a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl.26 Členské státy mohou provádět kontroly souladu s jakýmkoliv 
požadavkem odvozeným z jejich vnitrostátních právních předpisů pro 
státní příslušníky jiných států, týkající se povinnosti vždy u sebe nosit 
osvědčení o registraci nebo pobytovou kartu, pokud se na jejich vlastní 
státní příslušníky vztahuje stejná povinnost ohledně jejich průkazu 
totožnosti. Při nesplnění této povinnosti mohou členské státy uložit 
stejné sankce, které jsou ukládány jejich vlastním státním příslušníkům 
při nesplnění povinnosti nosit u sebe průkaz totožnosti. 

326/1999 
ve znění 
217/2002 
161/2006 
427/2010 
314/2015 

§ 103 
písm.d) 

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen 
d) na požádání policie prokázat totožnost předložením cestovního 
dokladu, průkazu o povolení k pobytu nebo identifikačního průkazu 
vydaného Ministerstvem zahraničních věcí osobám požívajícím výsad a 
imunit podle mezinárodního práva,  a ve lhůtě stanovené policií doložit, 
že splňuje podmínky pobytu na území; občan Evropské unie je povinen 
prokázat totožnost předložením cestovního dokladu nebo jiného dokladu 
prokazujícího totožnost, včetně občanství některého z jiných členských 
států Evropské unie, anebo předložením průkazu o povolení k trvalému 
pobytu občana Evropské unie; rodinný příslušník občana Evropské unie, 
který sám není občanem Evropské unie, je povinen prokázat totožnost 
předložením cestovního dokladu nebo pobytové karty rodinného 
příslušníka občana Evropské unie anebo průkazu o povolení k trvalému 
pobytu, nemá-li tento doklad nebo průkaz, může totožnost prokázat 
jiným dokladem, současně však musí prokázat, že je rodinným 
příslušníkem občana Evropské unie, 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
427/2010 
375/2011 
314/2015 

§ 156 (1) Cizinec se dopustí přestupku tím, že 
a) vstoupí na území v rozporu s § 3 odst. 1, 
b) v rozporu s § 4 odst. 1 se vyhne hraniční kontrole prováděné na území 
nebo bez odkladu nepřekročí státní hranici po ukončení hraniční 
kontroly prováděné mimo území, 
c) v rozporu s § 9 odst. 5 nebo § 180h odst. 2 nevycestuje zpět do 
zahraničí, 
d) nesplní povinnost podle § 117d odst. 2, 
e) jako rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není 
občanem Evropské unie, nesplní povinnost podle § 87b odst. 1 nebo § 
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87o odst. 3, 
f) nesplní povinnost podle § 93 odst. 1 nebo 2, 
g) jako zákonný zástupce cizince narozeného na území nesplní 
povinnost podle § 88 odst. 2 nebo 3, 
h) nesplní povinnost podle § 103 písm. h), j), m), n) nebo u), 
i) nesplní povinnost podle § 103 písm. b), d), e), r) nebo v rozporu s § 
103 písm. c) uvede v řízení podle tohoto zákona nepravdivé nebo 
neúplné údaje, 
j) při pobytové nebo hraniční kontrole při vycestování se prokáže 
cestovním dokladem, jenž je neplatný z důvodu podle § 116 písm. a), b), 
c) nebo d), 
k) v rozporu s § 136 odst. 3 písm. d) opustí bez souhlasu policie zařízení 
nebo zdravotnické zařízení lůžkové péče, do kterého byl ze zdravotních 
důvodů umístěn v průběhu zajištění, 
l) úmyslně zničí nebo poškodí doklad vydaný podle tohoto zákona, 
m) při hraniční nebo pobytové kontrole se prokáže předmětem listinné 
povahy jako cestovním dokladem, ač se o takový doklad nejedná, 
n) provede nebo si nechá provést neoprávněně změny v dokladech 
opravňujících ke vstupu na území nebo v dokladech vydaných podle 
tohoto zákona, 
o) předloží cestovní doklad vydaný jinému cizinci nebo cestovní doklad 
vydaný podle zvláštního právního předpisu21) jako doklad vlastní, 
p) předloží pozměněné doklady nebo doklady vystavené jiné osobě 
požadované podle tohoto zákona, nebo 
r) nesplní povinnost podle § 74 odst. 3 nebo § 117d odst. 6. 
(2) Fyzická osoba se jako ubytovatel dopustí přestupku tím, že 
a) nesplní některou z povinností podle § 100, 
b) vede nebo uchovává domovní knihu v rozporu s § 101, nebo 
c) nesplní povinnost podle § 102 odst. 4. 
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) nesplní povinnost podle § 107 odst. 1, 
b) jako osoba, která zajišťuje ubytování cizince, nesplní povinnost podle 
§ 107 odst. 2,  
c) jako osoba, která se zavázala podle § 15, nesplní povinnost podle § 
107 odst. 4 , nebo 
d) jako zákonný zástupce cizince mladšího 15 let nebo osoba, které byl 
cizinec mladší 15 let svěřen do péče nebo které byl nad cizincem 
mladším 15 let po dobu jeho pobytu na území svěřen dohled, nesplní 
povinnost podle § 107 odst. 11. 
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), k), n), o) 
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Poznámka 
 

nebo r), 
c) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), j), l), anebo p) 
nebo podle odstavce 3, 
d) 3 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g), i) nebo 
m). 
(5) V blokovém řízení lze uložit pokutu do 3 000 Kč. 
 

Čl.27 odst.1 1. S výhradou této kapitoly smějí členské státy omezit svobodu pohybu a 
pobytu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků bez ohledu na státní 
příslušnost z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo 
veřejného zdraví. Tyto důvody nesmějí být uplatňovány k 
hospodářským účelům. 

2/1993 čl. 14 (1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. 
 (2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské 
Federativní Republiky, má právo svobodně je opustit. 
 (3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to 
nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu 
zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích 
též z důvodu ochrany přírody. 
 (4) Každý občan má právo na svobodný vstup na území České a 
Slovenské Federativní Republiky. Občan nemůže být nucen k opuštění 
své vlasti. 
 (5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem. 
 

DT  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
329/2011 
314/2015 

§ 87d  (1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na 
území zamítne, jestliže 
a) žadatel se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
b) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu 
nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 
c) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá 
důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit 
bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek. 
(2) Ministerstvo rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu 
Evropské unie1b), jestliže 
a) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
b) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo 
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území, 
za podmínky, že rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území 
bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného 
života občana Evropské unie. 
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Poznámka 
 

(3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu občana 
Evropské unie1b) na území stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí 
občanu Evropské unie výjezdní příkaz; občan Evropské unie je povinen 
ve stanovené lhůtě z území vycestovat. 
(4) Na zánik platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území se § 76 
písm. a), b) a d) použije obdobně. 
 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
314/2015 

§ 87e (1) Na zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu se 
důvody podle § 87d odst. 1 vztahují obdobně. Ministerstvo žádost dále 
zamítne, jestliže žadatel 
a) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území, 
b) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný 
orgán, který žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné 
informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné 
nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu 
ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný 
pořádek, 
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k 
přechodnému pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel 
manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno 
otcovství, 
d) se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu (§ 169 odst. 2), odmítne 
vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti, nebo 
e) není rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 15a 
nebo s ním společně nepobývá na území. 
(2) K důvodu podle odstavce 1 písm. a) se přihlédne pouze za 
podmínky, že rozhodnutí o zamítnutí žádosti bude přiměřené z hlediska 
jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života žadatele. 
(3) K důvodu podle odstavce 1 písm. b) se nepřihlédne, jde-li o vydání 
povolení k přechodnému pobytu v zájmu České republiky, z 
humanitárních anebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo z 
důvodu plnění mezinárodního závazku. Ministerstvo projedná vydání 
povolení k přechodnému pobytu se smluvním státem, který žadatele 
zařadil do informačního systému smluvních států, a v řízení přihlédne ke 
skutečnostem, které vedly k tomuto zařazení. Vydání povolení k 
přechodnému pobytu ministerstvo oznámí smluvnímu státu, který 
žadatele do informačního systému smluvních států zařadil. 
 

  

  7874     
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  326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 87f (1) Ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské 
unie1b), který sám není občanem Evropské unie, přechodný pobyt na 
území, pokud o to rodinný příslušník občana Evropské unie požádá. 
Přechodný pobyt rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který 
sám není občanem Evropské unie, ministerstvo dále ukončí, pokud 
přestal splňovat podmínky uvedené v § 15a nebo přestal na území 
pobývat společně s občanem Evropské unie, zejména pokud občan 
Evropské unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl přechodný 
pobyt na území zrušen, za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené 
z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života rodinného 
příslušníka občana Evropské unie. 
(2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana 
Evropské unie z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí, 
pokud 
a) přestal na území pobývat společně s občanem Evropské unie, zejména 
pokud občan Evropské unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl 
přechodný pobyt na území zrušen a rodinný příslušník občana Evropské 
unie skutečně pečuje o dítě, a to po dobu vzdělávání dítěte občana 
Evropské unie v základní, střední a vyšší odborné škole nebo 
konzervatoři nebo studia tohoto dítěte na vysoké škole, 
b) občan Evropské unie v době přechodného pobytu na území zemřel a 
rodinný příslušník občana Evropské unie se na území zdržoval po dobu 
alespoň 1 roku před úmrtím občana Evropské unie, 
c) manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě 
pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo o 
prohlášení manželství za neplatné a 
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím 
příslušného orgánu10c) nebo dohodou manželů svěřeno do péče dítě 
občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného 
osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území, 
2. před zahájením řízení o rozvodu nebo řízení o prohlášení manželství 
za neplatné toto manželství trvalo alespoň 3 roky a v době trvání 
manželství měl rodinný příslušník občana Evropské unie na území 
povolen pobyt nejméně 1 rok, nebo 
3. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se 
rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání manželství obětí 
domácího násilí, 
d) došlo k ukončení partnerského vztahu rodinného příslušníka občana 
Evropské unie s občanem Evropské unie uvedeného v § 15a odst. 2 
písm. b) a 
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím 
příslušného orgánu nebo dohodou rodičů svěřeno do péče dítě občana 
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Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného osobního 
styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území, nebo 
2. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se 
rodinný příslušník občana Evropské unie stal za trvání partnerského 
vztahu obětí domácího násilí, nebo 
e) rodinný příslušník občana Evropské unie neuvedený v písmenu c) 
nebo d) se stal obětí domácího násilí a z tohoto důvodu přestal na území 
pobývat společně s občanem Evropské unie. 
(3) Ministerstvo dále ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské 
unie přechodný pobyt na území, pokud 
a) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území, 
b) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se 
zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České 
republiky, 
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k 
přechodnému pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel 
manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno 
otcovství, 
d) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo 
e) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný 
orgán, který žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné 
informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné 
nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu 
ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný 
pořádek, 
za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu 
do soukromého nebo rodinného života rodinného příslušníka občana 
Evropské unie. 
(4) Ministerstvo v rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu rodinného 
příslušníka občana Evropské unie stanoví lhůtu k vycestování z území a 
udělí rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie výjezdní příkaz; 
rodinný příslušník občana Evropské unie je povinen ve stanovené lhůtě z 
území vycestovat. 
(5) Pokud ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana 
Evropské unie přechodný pobyt na území z důvodu uvedeného v 
odstavci 1, stanoví lhůtu k vycestování vždy 60 dnů ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu na území; 
cizinec je v této lhůtě oprávněn podat ministerstvu na území žádost o 
vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo, jde-li o cizince, který na 
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území pobývá nepřetržitě 5 let, o vydání povolení k trvalému pobytu 
podle § 68. Pokud cizinec podá ve lhůtě podle věty první žádost o 
vydání povolení k dlouhodobému pobytu, je oprávněn pobývat na území 
do nabytí právní moci rozhodnutí o jeho žádosti; po tuto dobu se jeho 
pobyt na území nadále považuje za pobyt na základě povolení k 
přechodnému pobytu. 
(6) Na zánik platnosti povolení k přechodnému pobytu rodinného 
příslušníka občana Evropské unie se § 76 písm. a), b) a d) použije 
obdobně. 
 

  7874     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
314/2015 

§ 87k  (1) Ministerstvo žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže 
a) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu 
nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 
b) se žadatel dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k 
trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho 
účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství, 
c) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá 
důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit 
bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 
d) žadatel je zařazen do informačního systému smluvních států, jde-li o 
rodinného příslušníka občana Evropské unie, který sám není občanem 
Evropské unie1b) a příslušný orgán, který žadatele do tohoto systému 
zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít 
za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území 
jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným 
způsobem narušit veřejný pořádek, 
e) žadatel ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v 
požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud o 
povolení k trvalému pobytu žádá bez podmínky předchozího 
nepřetržitého pobytu na území a k takovému onemocnění došlo do 3 
měsíců po vstupu na území, 
f) se žadatel bez vážného důvodu nedostaví k výslechu (§ 169 odst. 2), 
odmítne vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti, 
nebo 
g) v řízení nejsou potvrzeny důvody podle § 87g nebo 87h. 
(2) K důvodu podle odstavce 1 písm. d) se nepřihlédne, jde-li o vydání 
povolení k trvalému pobytu v zájmu České republiky, z humanitárních 
anebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo z důvodu plnění 
mezinárodního závazku. Ministerstvo projedná vydání povolení k 
trvalému pobytu se smluvním státem, který rodinného příslušníka 
občana Evropské unie zařadil do informačního systému smluvních států, 
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a v řízení přihlédne ke skutečnostem, které vedly k tomuto zařazení. 
Vydání povolení k trvalému pobytu ministerstvo oznámí smluvnímu 
státu, který rodinného příslušníka občana Evropské unie do 
informačního systému smluvních států zařadil. 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
314/2015 

§ 87l (1) Ministerstvo rozhodnutím zruší povolení k trvalému pobytu, jestliže 
držitel tohoto povolení 
a) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, 
b) je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který sám není 
občanem Evropské unie1b), a je zařazen do informačního systému 
smluvních států, a příslušný orgán, který držitele povolení k trvalému 
pobytu do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po 
jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by 
mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho 
bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k 
trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho 
účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství,  
d) nepobývá na území po dobu delší než 2 po sobě jdoucí roky, nebo 
e) byl pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání 
úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, 
za podmínky, že rozhodnutí bude přiměřené z hlediska zásahu do jeho 
soukromého nebo rodinného života. 
(2) Ministerstvo rozhodnutím dále zruší povolení k trvalému pobytu, 
jestliže o to držitel tohoto povolení požádá. 
(3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému 
pobytu podle odstavce 1 písm. a) až c) rodinnému příslušníkovi občana 
Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, současně 
stanoví lhůtu pro vycestování z území a udělí mu výjezdní příkaz. 
Obdobně ministerstvo postupuje v případech, kdy platnost povolení k 
trvalému pobytu byla zrušena podle odstavce 2. Rodinný příslušník 
občana Evropské unie je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat. 
 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
314/2015  

§ 119 odst.2 (2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo 
jeho rodinného příslušníka, který na území pobývá přechodně, lze vydat 
pouze v případě, že občan Evropské unie1b) nebo jeho rodinný 
příslušník 
a) ohrožuje bezpečnost státu, 
b) závažným způsobem narušuje veřejný pořádek; to neplatí, jde-li o 
občana Evropské unie, který pobývá na území nepřetržitě po dobu 
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nejméně 10 let; do této doby se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí 
svobody, nebo 
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území. 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 119a 
odst.2, 3 

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vydat, jestliže 
jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo 
rodinného života cizince. 
 (3) Rozhodnutí o správním vyhoštění nezletilého občana Evropské unie 
podle § 119 lze vydat pouze z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, nebo 
je-li to v jeho zájmu v souladu s Úmluvou o právech dítěte. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
427/2010 
314/2015 

§ 174a (1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona 
správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního 
jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, 
povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a 
kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je 
cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního 
občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště. 
(2) Policie v řízení o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) 
správního řádu o správním vyhoštění nebo o povinnosti opustit území 
vedeného na žádost cizince zohlední zejména dobu pobytu cizince na 
území, pobyt jeho nezletilých dětí plnících povinnou školní docházku na 
území a existenci jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; 
to neplatí, pokud je cizinec zajištěn. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
427/2010 

§ 120 odst.2 (2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie nebo jeho 
rodinného příslušníka, kterému bylo uděleno povolení k trvalému 
pobytu, lze vydat pouze v případě, že závažným způsobem ohrožuje 
bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek a s 
ohledem na závažnost jeho jednání nepostačuje odnětí oprávnění k 
pobytu. Rozhodnutí o správním vyhoštění nelze vydat, jde-li o 
a) nezletilého občana Evropské unie, ledaže by správní vyhoštění bylo v 
jeho nejlepším zájmu, nebo 
b) občana Evropské unie, který na území pobývá po dobu delší než 10 
let, ledaže ohrožuje bezpečnost státu zvlášť závažným způsobem. 
 

  

  40/2009 
ve znění 
181/2011 

§ 75 (1) Soud může uložit trest zákazu pobytu na jeden rok až deset let za 
úmyslný trestný čin, vyžaduje-li to se zřetelem na dosavadní způsob 
života pachatele a místo spáchání činu ochrana veřejného pořádku, 
rodiny, zdraví, mravnosti nebo majetku; trest zákazu pobytu se nesmí 
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vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt. 
(2) Trest zákazu pobytu může být uložen jako samostatný trest za trestný 
čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní 
hranice trestní sazby nepřevyšuje tři léta, jestliže vzhledem k povaze a 
závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele 
uložení jiného trestu není třeba. 
(3) Soud může uložit pachateli na dobu výkonu tohoto trestu přiměřená 
omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k 
tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil 
nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem 
způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným 
činem. 
(4) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v 
zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů 
uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených 
povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření 
uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití 
podmínek stanovených pro mladistvé. 
(5) Do doby výkonu trestu zákazu pobytu se doba výkonu trestu odnětí 
svobody nezapočítává; rozhodnutí podle odstavců 3 a 4 činí soud až po 
výkonu trestu odnětí svobody nebo po podmíněném propuštění. 
(6) Trest zákazu pobytu spočívá v tom, že se odsouzený nesmí po dobu 
výkonu tohoto trestu zdržovat na určitém místě nebo v určitém obvodu; 
k přechodnému pobytu na takovém místě nebo v takovém obvodu v 
nutné osobní záležitosti je třeba povolení. 
 

  40/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 80 (1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky, 
trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo 
i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo 
jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest vyhoštění 
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného 
činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. 
(2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, 
možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení 
bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit 
trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu 
neurčitou. 
 (3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže 
 a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele, 
 b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného 
právního předpisu, 
 c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde 
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pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu 
se zájmem na spojování rodin, 
 
 d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být 
vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině, 
národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo 
náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele 
mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu, 
 e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem 
bez ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen 
trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením 
dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle 
jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení 
bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku, 
 f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech 
nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody 
ohrožení bezpečnosti státu, nebo 
 g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by 
vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu. 
 

  9600     
Čl.27 odst.2 2. Opatření přijatá z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné 

bezpečnosti musí být v souladu se zásadou přiměřenosti a musí být 
založena výlučně na osobním chování dotyčné osoby. Předchozí 
odsouzení pro trestný čin samo o sobě přijetí takových opatření 
neodůvodňuje. 
Osobní chování dotyčného jednotlivce musí představovat skutečné, 
aktuální a dostatečně závažné ohrožení některého ze základních zájmů 
společnosti. Odůvodnění, která přímo nesouvisí s dotyčnou osobou nebo 
souvisejí s generální prevencí, nejsou přípustná. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
314/2015 

§ 119 odst.2 (2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo 
jeho rodinného příslušníka, který na území pobývá přechodně, lze vydat 
pouze v případě, že občan Evropské unie1b) nebo jeho rodinný 
příslušník 
a) ohrožuje bezpečnost státu, 
b) závažným způsobem narušuje veřejný pořádek; to neplatí, jde-li o 
občana Evropské unie, který pobývá na území nepřetržitě po dobu 
nejméně 10 let; do této doby se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí 
svobody, nebo 
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí  nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území. 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 119a 
odst.2, 3 

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vydat, jestliže 
jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo 
rodinného života cizince. 
 (3) Rozhodnutí o správním vyhoštění nezletilého občana Evropské unie 
podle § 119 lze vydat pouze z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, nebo 
je-li to v jeho zájmu v souladu s Úmluvou o právech dítěte. 
 

  

  326/1999 § 120 odst. (2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie nebo jeho   
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ve znění 
140/2001 
217/2002 
427/2010  

2, 3, 4 rodinného příslušníka, kterému bylo uděleno povolení k trvalému 
pobytu, lze vydat pouze v případě, že závažným způsobem ohrožuje 
bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek a s 
ohledem na závažnost jeho jednání nepostačuje odnětí oprávnění k 
pobytu. Rozhodnutí o správním vyhoštění nelze vydat, jde-li o 
a) nezletilého občana Evropské unie, ledaže by správní vyhoštění bylo v 
jeho nejlepším zájmu, nebo 
b) občana Evropské unie, který na území pobývá po dobu delší než 10 
let, ledaže ohrožuje bezpečnost státu zvlášť závažným způsobem. 
(3) Doba, po kterou nelze občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému 
příslušníkovi umožnit vstup na území, se stanoví až na 10 let. 
(4) Rozhodnutí o vyhoštění nelze vydat, jestliže jeho důsledkem by byl 
nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince. 
 

  40/2009 
ve znění 
181/2011 

§ 75 (1) Soud může uložit trest zákazu pobytu na jeden rok až deset let za 
úmyslný trestný čin, vyžaduje-li to se zřetelem na dosavadní způsob 
života pachatele a místo spáchání činu ochrana veřejného pořádku, 
rodiny, zdraví, mravnosti nebo majetku; trest zákazu pobytu se nesmí 
vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt. 
(2) Trest zákazu pobytu může být uložen jako samostatný trest za trestný 
čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní 
hranice trestní sazby nepřevyšuje tři léta, jestliže vzhledem k povaze a 
závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele 
uložení jiného trestu není třeba. 
(3) Soud může uložit pachateli na dobu výkonu tohoto trestu přiměřená 
omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k 
tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil 
nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem 
způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným 
činem. 
(4) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v 
zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů 
uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených 
povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření 
uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití 
podmínek stanovených pro mladistvé. 
(5) Do doby výkonu trestu zákazu pobytu se doba výkonu trestu odnětí 
svobody nezapočítává; rozhodnutí podle odstavců 3 a 4 činí soud až po 
výkonu trestu odnětí svobody nebo po podmíněném propuštění. 
(6) Trest zákazu pobytu spočívá v tom, že se odsouzený nesmí po dobu 
výkonu tohoto trestu zdržovat na určitém místě nebo v určitém obvodu; 
k přechodnému pobytu na takovém místě nebo v takovém obvodu v 
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nutné osobní záležitosti je třeba povolení. 
 

  40/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 80 (1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky, 
trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo 
i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo 
jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest vyhoštění 
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného 
činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. 
(2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, 
možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení 
bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit 
trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu 
neurčitou. 
 (3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže 
 a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele, 
 b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného 
právního předpisu, 
 c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde 
pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu 
se zájmem na spojování rodin, 
 d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být 
vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině, 
národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo 
náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele 
mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu, 
 e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem 
bez ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen 
trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením 
dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle 
jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení 
bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku, 
 f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech 
nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody 
ohrožení bezpečnosti státu, nebo 
 g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by 
vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu. 
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  9600     
Čl.27 odst.3 3. Ke zjištění, zda dotyčná osoba představuje ohrožení veřejného 

pořádku nebo veřejné bezpečnosti, může hostitelský členský stát, 
považuje-li to za nezbytné, při vydávání osvědčení o registraci, nebo 
nemá-li systém registrace, do tří měsíců od příjezdu dotyčné osoby na 
jeho území nebo od ohlášení její přítomnosti na jeho území ve smyslu čl. 
5 odst. 5 nebo při vystavování pobytové karty požádat členský stát 
původu nebo v případě potřeby jiné členské státy o poskytnutí informací 
o případných minulých policejních záznamech o dotyčné osobě. Tato 
šetření nesmějí být prováděna systematicky. Konzultovaný členský stát 
odpoví do dvou měsíců. 

273/2008 
ve znění 
105/2013 

§ 89 Policie při plnění svých úkolů spolupracuje s mezinárodní organizací 
Interpol, Evropským policejním úřadem, příslušnými orgány a 
institucemi Evropské unie a jejích členských států a s jinými 
mezinárodními organizacemi, s mezinárodními trestními soudy, 
mezinárodními trestními tribunály, popřípadě obdobnými 
mezinárodními soudními orgány, které splňují alespoň jednu z 
podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. b) a c) zákona o mezinárodní 
justiční spolupráci ve věcech trestních, zahraničními bezpečnostními 
sbory a dalšími příslušnými zahraničními subjekty. 

PT  

Čl.27 odst.4 4. Členský stát, který vydal cestovní pas nebo průkaz totožnosti, umožní 
držiteli dokladu, který byl z jiného členského státu vyhoštěn z důvodu 
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví, 
opětovný vstup na své území bez jakýchkoliv formalit, a to i když 
doklad pozbyl platnosti nebo státní příslušnost držitele je sporná. 

2/1993 čl. 14 (1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. 
 (2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské 
Federativní Republiky, má právo svobodně je opustit. 
 (3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to 
nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu 
zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích 
též z důvodu ochrany přírody. 
 (4) Každý občan má právo na svobodný vstup na území České a 
Slovenské Federativní Republiky. Občan nemůže být nucen k opuštění 
své vlasti. 
 (5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem. 
 

PT  

  326/1999 § 3 odst.1  (1) Cizinec je oprávněn vstoupit na území přes hraniční přechod v místě 
a čase určeném k provádění hraniční kontroly. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
379/2007 

§ 5 (1) Podmínky vstupu na území a provádění hraniční kontroly stanoví 
přímo použitelný právní předpis Evropských společenství. 
 (2) Při vstupu na území je cizinec při hraniční kontrole povinen 
prokázat splnění podmínek stanovených přímo použitelným předpisem 
Evropských společenství a dále je na požádání povinen 
 a) vyplnit a podepsat hraniční průvodku, 
 b) strpět ověření pravosti cestovního dokladu a ověření své totožnosti 
pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním dokladu, popřípadě 

 1. 
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porovnání biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat 
prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně 
zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými údaji 
zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu, jde-li o cestovní doklad, 
který obsahuje nosič dat s biometrickými údaji. 
 (3) Povinnost předložit cestovní doklad se nevztahuje na cizince, který 
je mladší 15 let a je zapsán do cestovního dokladu jiného cizince. 
 (4) Splnění podmínek podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. a) se 
nevztahuje na cizince, který je 
 a) přebírán od orgánu cizího státu podle zvláštního zákona, 
 b) přes území provážen (§ 152), nebo 
 c) na území předáván podle mezinárodní smlouvy nebo přímo 
použitelného právního předpisu Evropských společenství. 
 (5) Občan Evropské unie a rodinný příslušník občana Evropské unie je 
povinen při hraniční kontrole předložit policii cestovní doklad. Nemá-li 
občan Evropské unie cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, 
policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou totožnost a 
skutečnost, že je občanem členského státu Evropské unie, prokázal 
jiným dokladem. Nemá-li rodinný příslušník občana Evropské unie 
cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, policie mu při hraniční 
kontrole umožní, aby svou totožnost a skutečnost, že je rodinným 
příslušníkem občana Evropské unie, prokázal jiným dokladem. 
 (6) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem 
Evropské unie, je dále povinen při hraniční kontrole policii předložit 
vízum opravňující k pobytu na území, vztahuje-li se na něho vízová 
povinnost. 
 

  326/1999 
ve znění 
140/2001 
217/2002 
559/2004 
427/2010 

§ 108 (1) Za cestovní doklad se pro účely tohoto zákona považuje 
 a) veřejná listina, která je jako cestovní doklad uznaná Českou 
republikou, 
 b) veřejná listina, která splňuje podmínky podle odstavce 2, 
 c) průkaz totožnosti občana Evropské unie, 
 d) cizinecký pas s územní platností do všech států světa, 
 e) cestovní průkaz totožnosti, nebo 
 f) cestovní doklad vydaný Českou republikou na základě mezinárodní 
smlouvy, 
 g) náhradní cestovní doklad Evropské unie, 
 h) seznam žáků cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie, 
obsahuje-li 
1. fotografie žáků, kteří nejsou schopni se prokázat průkazem totožnosti 
obsahujícím fotografii, 
2. potvrzení členského státu Evropské unie, ve kterém má žák místo 
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bydliště, že žák je oprávněn se do tohoto státu vrátit, a za předpokladu, 
že členský stát Evropské unie, ve kterém má žák místo bydliště, oznámil 
České republice, že má seznam žáků uznávat jako cestovní doklad. 
 (2) Za cestovní doklad podle odstavce 1 písm. b) lze pro účely tohoto 
zákona uznat veřejnou listinu vydanou cizím státem za účelem cestování 
do zahraničí, pokud z hlediska jejího provedení a jazyka, v němž jsou 
uvedeny údaje, odpovídá mezinárodním zvyklostem, její územní 
platnost zahrnuje území a lze z ní zjistit 
a) údaje o státním občanství cizince, 
 b) údaje o jeho totožnosti, 
 c) fotografii držitele, 
 d) údaj o době platnosti. 
 (3) Cestovní doklad podle odstavce 1 písm. a) a b) pro účely udělení 
dlouhodobého víza nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 
volné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, 
než je doba platnosti dlouhodobého víza; to neplatí, jde-li o udělení víza 
k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území. 
 

Čl.28 odst.1 1. Před přijetím rozhodnutí o vyhoštění z důvodů veřejného pořádku 
nebo veřejné bezpečnosti vezme hostitelský členský stát v úvahu 
skutečnosti, jako je délka pobytu dotyčné osoby na jeho území, věk, 
zdravotní stav, rodinné a ekonomické poměry, společenská a kulturní 
integrace v hostitelském členském státě a intenzita vazeb na zemi 
původu. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 119a 
odst.2 

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vydat, jestliže 
jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo 
rodinného života cizince. 

PT  

  326/1999 
ve znění 
140/2001 
217/2002 
427/2010  

§ 120 odst.4 (4) Rozhodnutí o vyhoštění nelze vydat, jestliže jeho důsledkem by byl 
nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince. 

  

  326/1999 
ve znění 
427/2010 
314/2015 

§ 174a (1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona 
správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního 
jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, 
povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a 
kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je 
cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního 
občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště. 
(2) Policie v řízení o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) 
správního řádu o správním vyhoštění nebo o povinnosti opustit území 
vedeného na žádost cizince zohlední zejména dobu pobytu cizince na 
území, pobyt jeho nezletilých dětí plnících povinnou školní docházku na 
území a existenci jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; 
to neplatí, pokud je cizinec zajištěn. 
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  500/2004 § 2 (1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními 

předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí 
právního řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví 
o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí 
právního řádu. 
 (2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k 
nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v 
jakém mu byla svěřena. 
 (3) Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné 
zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě 
dotýká (dále jen "dotčené osoby"), a může zasahovat do těchto práv jen 
za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu. 
 (4) Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným 
zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby 
při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly 
nedůvodné rozdíly. 
 

  

  500/2004 § 4 odst. 2, 4 (2) Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě 
přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k 
povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné. 
 (4) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a 
oprávněné zájmy. 
 

  

  40/2009 § 80 (1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky, 
trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo 
i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo 
jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest vyhoštění 
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného 
činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. 
 (2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, 
možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení 
bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit 
trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu 
neurčitou. 
 (3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže 
 a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele, 
 b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného 
právního předpisu, 
 c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde 
pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu 
se zájmem na spojování rodin, 
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 d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být 
vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině, 
národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo 
náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele 
mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu, 
 e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem 
bez ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen 
trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením 
dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle 
jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení 
bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku, 
 f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech 
nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody 
ohrožení bezpečnosti státu, nebo 
 g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by 
vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu. 
 

Čl.28 odst.2 2. Hostitelský členský stát nesmí, s výjimkou závažných důvodů 
týkajících se veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti, vydat 
rozhodnutí o vyhoštění proti občanům Unie nebo jejich rodinným 
příslušníkům bez ohledu na jejich státní příslušnost, kteří mají právo 
trvalého pobytu na jeho území. 

326/1999 
ve znění 
427/2010 

§ 120 odst.2 (2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie nebo jeho 
rodinného příslušníka, kterému bylo uděleno povolení k trvalému 
pobytu, lze vydat pouze v případě, že závažným způsobem ohrožuje 
bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek a s 
ohledem na závažnost jeho jednání nepostačuje odnětí oprávnění k 
pobytu. Rozhodnutí o správním vyhoštění nelze vydat, jde-li o 
 a) nezletilého občana Evropské unie, ledaže by správní vyhoštění bylo v 
jeho nejlepším zájmu, nebo 
 b) občana Evropské unie, který na území pobývá po dobu delší než 10 
let, ledaže ohrožuje bezpečnost státu zvlášť závažným způsobem. 
 

PT  

  40/2009 § 80 (1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky, 
trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo 
i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo 
jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest vyhoštění 
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného 
činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. 
 (2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, 
možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení 
bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit 
trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu 
neurčitou. 
 (3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže 
 a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele, 
 b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného 
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Poznámka 
 

právního předpisu, 
 c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde 
pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu 
se zájmem na spojování rodin, 
 d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být 
vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině, 
národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo 
náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele 
mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu, 
 e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem 
bez ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen 
trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením 
dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle 
jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení 
bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku, 
 f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech 
nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody 
ohrožení bezpečnosti státu, nebo 
 g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by 
vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu. 
 

Čl.28 odst.3 
písm.a) 

3. Rozhodnutí o vyhoštění nesmí, s výjimkou naléhavých důvodů 
týkajících se veřejné bezpečnosti vymezených členskými státy, být 
vydáno proti občanům Unie, kteří: 
a) posledních deset let měli pobyt v hostitelském členském státě; nebo 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
314/2015 

§ 119 odst.2 (2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo 
jeho rodinného příslušníka, který na území pobývá přechodně, lze vydat 
pouze v případě, že občan Evropské unie1b) nebo jeho rodinný 
příslušník 
a) ohrožuje bezpečnost státu, 
b) závažným způsobem narušuje veřejný pořádek; to neplatí, jde-li o 
občana Evropské unie, který pobývá na území nepřetržitě po dobu 
nejméně 10 let; do této doby se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí 
svobody, nebo 
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území. 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 119a 
odst.2 

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vydat, jestliže 
jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo 
rodinného života cizince. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
427/2010 
314/2015 

§ 174a (1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona 
správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního 
jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, 
povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a 
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kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je 
cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního 
občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště.(2) Policie v řízení 
o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) správního řádu o 
správním vyhoštění nebo o povinnosti opustit území vedeného na žádost 
cizince zohlední zejména dobu pobytu cizince na území, pobyt jeho 
nezletilých dětí plnících povinnou školní docházku na území a existenci 
jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; to neplatí, pokud 
je cizinec zajištěn. 
 

  326/1999 
ve znění 
427/2010 

§ 120 odst.2 (2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie nebo jeho 
rodinného příslušníka, kterému bylo uděleno povolení k trvalému 
pobytu, lze vydat pouze v případě, že závažným způsobem ohrožuje 
bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek a s 
ohledem na závažnost jeho jednání nepostačuje odnětí oprávnění k 
pobytu. Rozhodnutí o správním vyhoštění nelze vydat, jde-li o 
 a) nezletilého občana Evropské unie, ledaže by správní vyhoštění bylo v 
jeho nejlepším zájmu, nebo 
 b) občana Evropské unie, který na území pobývá po dobu delší než 10 
let, ledaže ohrožuje bezpečnost státu zvlášť závažným způsobem. 
 

  

  40/2009 § 80 (1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky, 
trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo 
i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo 
jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest vyhoštění 
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného 
činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. 
 (2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, 
možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení 
bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit 
trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu 
neurčitou. 
 (3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže 
 a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele, 
 b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného 
právního předpisu, 
 c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde 
pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu 
se zájmem na spojování rodin, 
 d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být 
vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině, 
národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo 
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náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele 
mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu, 
 e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem 
bez ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen 
trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením 
dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle 
jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení 
bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku, 
 f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech 
nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody 
ohrožení bezpečnosti státu, nebo 
 g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by 
vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu. 
 

Čl.28 odst.3 
písm.b) 

b) jsou nezletilými osobami, kromě případů, kdy je vyhoštění v 
nejlepším zájmu dítěte, jak je stanoveno v Úmluvě OSN o právech dítěte 
ze dne 20. listopadu 1989. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 

§ 119a 
odst.3 

(3) Rozhodnutí o správním vyhoštění nezletilého občana Evropské unie 
podle § 119 lze vydat pouze z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, nebo 
je-li to v jeho zájmu v souladu s Úmluvou o právech dítěte. 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
427/2010 

§ 120 odst.2 (2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie nebo jeho 
rodinného příslušníka, kterému bylo uděleno povolení k trvalému 
pobytu, lze vydat pouze v případě, že závažným způsobem ohrožuje 
bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek a s 
ohledem na závažnost jeho jednání nepostačuje odnětí oprávnění k 
pobytu. Rozhodnutí o správním vyhoštění nelze vydat, jde-li o 
 a) nezletilého občana Evropské unie, ledaže by správní vyhoštění bylo v 
jeho nejlepším zájmu, nebo 
 b) občana Evropské unie, který na území pobývá po dobu delší než 10 
let, ledaže ohrožuje bezpečnost státu zvlášť závažným způsobem. 
 

  

  218/2003 
ve znění 
345/2007 
41/2009 
390/2012 

§ 26 odst.5 (5) Vyhoštění ve výměře od jednoho do pěti let může soud pro mládež 
uložit jen za podmínek stanovených v trestním zákoníku14); u 
mladistvého, který je občanem Evropské unie, musí být navíc splněna 
podmínka, že neuložením tohoto druhu trestního opatření by došlo k 
vážnému ohrožení bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku, nebo že 
vyhoštění je v nejlepším zájmu takového mladistvého. Při ukládání 
vyhoštění přihlédne soud pro mládež též k nejlepšímu zájmu 
mladistvého, zejména k rodinným a osobním poměrům mladistvého a 
dbá toho, aby tímto trestním opatřením nebyl vydán nebezpečí zpustnutí. 
 

  

  40/2009 § 80 (1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky, 
trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo 
i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo 
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jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest vyhoštění 
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného 
činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. 
 (2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, 
možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení 
bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit 
trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu 
neurčitou. 
 (3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže 
 a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele, 
 b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného 
právního předpisu, 
 c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde 
pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu 
se zájmem na spojování rodin, 
 d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být 
vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině, 
národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo 
náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele 
mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu, 
 e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem 
bez ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen 
trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením 
dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle 
jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení 
bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku, 
 f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech 
nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody 
ohrožení bezpečnosti státu, nebo 
 g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by 
vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu. 
 

Čl.29 odst.1 1. Jedinými nemocemi, které odůvodňují opatření omezující svobodu 
pohybu, jsou výhradně nemoci s epidemickým potenciálem definované 
odpovídajícími akty Světové zdravotnické organizace a jiné nakažlivé 
nemoci a nakažlivé parazitické nemoci, pokud se na ně vztahují 
ochranná opatření používaná na státní příslušníky hostitelského 
členského státu. 

326/1999 
ve znění 
379/2007 
314/2015 

§ 9 odst. 1 
písm. j) 

(1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže 
j) nesplňuje požadavky stanovené opatřením Ministerstva zdravotnictví 
před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví (dále jen „požadavek opatření před zavlečením 
infekčního onemocnění“). 

PT  

  258/2000 
ve znění 
267/2015 

§ 68 (1) Ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních 
onemocnění ze zahraničí stanoví a o jejich ukončení rozhodne 
Ministerstvo zdravotnictví. Osoba, která má ve vlastnictví, správě nebo 
užívání prostory, zařízení nebo pozemky, na nichž mají být ochranná 
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opatření prováděna, je povinna v nezbytném rozsahu poskytnout 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví součinnost při 
organizování a provádění ochranných opatření. O druhu a způsobu 
provedení protiepidemického opatření, kterému se podrobí fyzická 
osoba, rozhodne a poskytovatele zdravotních služeb, který je provede, 
rozhodnutím stanoví místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 
Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem, kde 
se fyzická osoba v době zjištění rozhodných skutečností zdržuje. 
  
(2) Fyzické osoby jsou povinny předložit na výzvu příslušného orgánu 
potvrzení o očkování nebo stanovené profylaxi. Stanovení, na jakou 
nemoc mohou orgány vyžadovat potvrzení o očkování nebo profylaxi, je 
součástí ochranného opatření nařízeného podle odstavce 1 věty první. 
  
(3) Ochranná opatření podle odstavce 1 věty první a jejich ukončení 
zveřejní na hraničním přechodu krajská hygienická stanice, v jejímž 
správním obvodu se hraniční přechod nachází. Zveřejnění ochranného 
opatření na hraničním přechodu je nejméně trojjazyčné, a to v českém 
jazyce, jazyce státu, z jehož území je státní hranice překračována, a v 
anglickém jazyce. 
 

Čl.29 odst.2 2. Důvodem k vyhoštění z území nesmějí být nemoci, které se 
vyskytnou po uplynutí lhůty tří měsíců po příjezdu. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
314/2015 

§ 119 odst.2 
písm.c) 

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo 
jeho rodinného příslušníka, který na území pobývá přechodně, lze vydat 
pouze v případě, že občan Evropské unie1b) nebo jeho rodinný 
příslušník 
c) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území. 
 

PT  

Čl.29 odst.3 3. Existují-li závažné důvody, mohou členské státy do tří měsíců po 
příjezdu vyžadovat od osob s právem pobytu, aby se podrobily bezplatné 
lékařské prohlídce, kde by bylo zjištěno, zda netrpí žádnou z nemocí 
uvedených v odstavci 1. Vyžadování těchto prohlídek nesmí být běžnou 
praxí. 

326/1999 
ve znění 
379/2007 
314/2015 

§ 9 odst.1 
písm.j) 

(1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže 
 
j) nesplňuje požadavky stanovené opatřením Ministerstva zdravotnictví 
před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví (dále jen „požadavek opatření před zavlečením 
infekčního onemocnění“). 
 

PT  

  326/1999 § 103 
písm.l) 

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen 
l) podrobit se v případech, kdy to odůvodňuje jeho zdravotní stav, 
lékařskému vyšetření a dalším opatřením k omezení vzniku a šíření 
přenosných onemocnění, 
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Čl.30 odst.1 1. Rozhodnutí přijatá podle čl. 27 odst. 1 se dotyčným osobám oznamují 
písemně a takovým způsobem, aby mohly porozumět jejich obsahu a 
jejich důsledkům pro svou osobu. 

500/2004 § 72 (1) Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením stejnopisu 
písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením. 
Nestanoví-li zákon jinak, má ústní vyhlášení účinky oznámení pouze v 
případě, že se účastník současně vzdá nároku na doručení písemného 
vyhotovení rozhodnutí. Tato skutečnost se poznamená do spisu. 
 (2) Pokud se všichni účastníci vzdají nároku na doručení písemného 
vyhotovení rozhodnutí, učiní se místo písemného vyhotovení rozhodnutí 
pouze záznam do spisu podle § 67 odst. 2 věty druhé. 
 (3) Účastník se může vzdát práva na oznamování všech rozhodnutí 
vydaných v řízení, s výjimkou rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
rozhodnutí, jímž se mu v průběhu řízení ukládá povinnost, a práva na 
vyrozumívání o usneseních poznamenaných do spisu. Pokud se všichni 
účastníci vzdali práva na oznamování všech usnesení v řízení, usnesení 
se pouze poznamená do spisu. 
 

PT  

  500/2004 § 25 (1) Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se 
prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v 
dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou. 
 (2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, 
popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední 
desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se 
vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení 
se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i 
povinnost podle věty druhé. 
 (3) Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve 
správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost 
doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním 
úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých 
úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den 
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. 
Jinak platí ustanovení odstavce 2 obdobně. 
 (4) Týká-li se veřejná vyhláška záležitosti práv příslušníků 
národnostních menšin a je-li ve správním obvodu správního orgánu 
zřízen výbor pro národnostní menšiny nebo jiný orgán pro záležitosti 
národnostních menšin, veřejnou vyhlášku správní orgán uveřejní též v 
jazyce příslušné národnostní menšiny. 
 (5) Fyzické osoby, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, 
doručují veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky obecního 
úřadu v místě výkonu jejich působnosti. 
 

  

  500/2004 § 16 odst.1, (1) V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce.    
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3 Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v 
jazyce slovenském. 
 
 (3) Každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má 
právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si 
obstará na své náklady. V řízení o žádosti si žadatel, který není občanem 
České republiky, obstará tlumočníka na své náklady sám, nestanoví-li 
zákon jinak.   
 

Čl.30 odst.2 2. Není-li to v rozporu se zájmy bezpečnosti státu, jsou dotyčné osoby 
přesně a úplně informovány o důvodech veřejného pořádku, veřejné 
bezpečnosti nebo veřejného zdraví, na nichž jsou založena rozhodnutí 
přijatá v jejich případě 

500/2004 § 68  (1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení 
účastníků. 
(2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, 
právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků 
podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují 
údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou 
právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části 
se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje 
potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného 
účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může 
obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší 
ustanovení. 
(3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, 
podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při 
jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak 
se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich 
vyjádřením k podkladům rozhodnutí. 
 (4) Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního 
stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví. 
 (5) V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, 
v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, 
který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu 
se odvolání podává. 
 (6) Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v 
poučení uvedena. 
 

PT  

Čl.30 odst.3 3. V oznámení rozhodnutí je uveden soud nebo správní orgán, u kterého 
může dotyčná osoba podat opravný prostředek, lhůta k jeho podání a 
popřípadě lhůta, kterou má osoba na opuštění území členského státu. S 
výjimkou odůvodněných naléhavých případů nesmí být lhůta na 
opuštění území kratší než jeden měsíc ode dne oznámení. 

500/2004 § 68 odst.5, 
6 

(5) V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v 
jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který 
správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se 
odvolání podává. 
 (6) Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v 
poučení uvedena. 
 

PT  
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  326/1999 
ve znění 
222/2003 
428/2005 
161/2006 
274/2008 
314/2015 

§ 50 odst.5 (5) Při ukončení pobytu občanu Evropské unie1b) nebo jeho rodinnému 
příslušníkovi se stanoví doba pobytu na výjezdní příkaz minimálně na 1 
měsíc. Podmínka stanovení minimální doby pobytu neplatí, pokud je 
důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území 
ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek 
nebo je zjištěno, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před 
zavlečením infekčního onemocnění. 
 

  

Čl.31 odst.1 1. Dotyčné osoby mají v hostitelském členském státě přístup k soudním 
a případně správním opravným řízením za účelem přezkumu rozhodnutí 
přijatých vůči nim z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti 
nebo veřejného zdraví. 

326/1999 
ve znění 
501/2004 
161/2006 
427/2010 

§ 169 odst.5 (5) Proti rozhodnutí o správním vyhoštění lze podat odvolání do 5 dnů 
ode dne oznámení tohoto rozhodnutí; jde-li o rozhodnutí o správním 
vyhoštění cizince mladšího 18 let, činí lhůta pro odvolání 15 dnů ode 
dne oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o správním 
vyhoštění má vždy odkladný účinek. 
 

PT  

  500/2004 § 81 (1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon 
nestanoví jinak. 
 (2) Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení 
rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal. 
 (3) Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat 
znovu. 
 (4) Statutární orgán právnické osoby má právo podat odvolání proti 
rozhodnutí, jímž má být omezena způsobilost právnické osoby 
samostatně jednat před správním orgánem, i když je toto rozhodnutí 
předběžně vykonatelné. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
217/2002 
428/2005 
161/2006 
382/2008 
47/2009 
427/2010 
101/2014 

§ 171 Z přezkoumání soudem jsou vyloučena 
a) rozhodnutí o neudělení víza; to neplatí, jde-li o neudělení víza 
rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, 
b) rozhodnutí o odepření vstupu; to neplatí, jde-li o odepření vstupu 
občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi, 
c) zrušeno 
d) rozhodnutí o ukončení pobytu, pokud se cizinec před zahájením řízení 
o ukončení pobytu zdržoval na území nebo v tranzitním prostoru 
mezinárodního letiště neoprávněně. 
 

  

  326/1999 
ve znění 
217/2002 
161/2006 
427/2010 
303/2011 
314/2015 

§ 172 (1) Žaloba proti správnímu rozhodnutí26) musí být podána do 30 dnů od 
doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni nebo ode dne 
sdělení jiného rozhodnutí správního orgánu, pokud není dále stanoveno 
jinak. Zmeškání lhůty nelze prominout. 
(2) Žaloba proti správnímu rozhodnutí o vyhoštění musí být podána do 
10 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni. 
Zmeškání lhůty nelze prominout. 
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(3) Žaloba proti rozhodnutí o vyhoštění cizince má odkladný účinek na 
vykonatelnost rozhodnutí; to neplatí, pokud byl cizinec vyhoštěn z 
důvodu ohrožení bezpečnosti státu. 
(4) Žaloba proti rozhodnutí o zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o 
prodloužení doby trvání zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o 
nepropuštění ze zařízení se podává prostřednictvím policie nebo u 
příslušného soudu. V případě, že je žaloba podána prostřednictvím 
policie, policie předloží soudu žalobu, vyjádření k žalobě a správní spis 
do 5 dnů ode dne doručení žaloby. V případě, že je žaloba podána u 
příslušného soudu, vyžádá si soud správní spis. Policie předloží soudu 
vyjádření k žalobě a správní spis do 5 dnů. Zároveň policie své 
vyjádření k žalobě doručí cizinci. 
(5) O žalobě proti rozhodnutí o zajištění cizince a o žalobě proti 
rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince nebo proti 
rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení soud rozhodne do 7 pracovních 
dní ode dne doručení správního spisu soudu. Soud nařídí k projednání 
věci jednání, navrhne-li to účastník řízení nejpozději do 5 dnů ode dne 
podání žaloby nebo je-li to nezbytné. O tom musí být cizinec v 
rozhodnutí policie poučen. Rozhodne-li soud o zrušení napadeného 
rozhodnutí, vyrozumí o tom policii bezprostředně po vyhlášení 
rozsudku. 
(6) K řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí a o žalobě na ochranu 
proti nečinnosti správního orgánu je místně příslušný krajský soud, v 
jehož obvodu je cizinec v den podání žaloby hlášen k pobytu; jde-li o 
cizince, který nemusí hlásit pobyt, krajský soud, v jehož obvodu se 
převážně zdržuje, a v ostatních případech krajský soud, v jehož obvodu 
byl zjištěn pobyt cizince na území. Pobývá-li cizinec v zahraničí, je 
místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu by měl cizinec po vstupu 
na území splnit ohlašovací povinnost. To neplatí, jde-li o rozhodnutí o 
správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady spojené se 
správním vyhoštěním, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení 
doby trvání zajištění, rozhodnutí o umístění cizince do části s přísným 
režimem zajištění a rozhodnutí o správním deliktu. 
(7) O žalobě proti rozhodnutí o správním vyhoštění soud rozhodne do 60 
dnů. 
 

  150/2002 § 65 odst.1 (1) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku 
porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, 
jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo 
povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení 
takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li 
tento nebo zvláštní zákon jinak. 
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Čl.31 odst.2 2. Je-li součástí návrhu na opravný prostředek proti rozhodnutí o 

vyhoštění nebo návrhu na soudní přezkum tohoto rozhodnutí žádost o 
předběžné opatření pozastavující výkon tohoto rozhodnutí, nesmí ke 
skutečnému vyhoštění dojít před vydáním rozhodnutí o tomto 
předběžném opatření, s výjimkou těchto případů: 
- je-li rozhodnutí o vyhoštění založeno na předchozím soudním 
rozhodnutí, nebo 
- měly-li dotyčné osoby již dříve přístup k soudnímu přezkumu, nebo 
- zakládá-li se rozhodnutí o vyhoštění na naléhavých důvodech veřejné 
bezpečnosti podle čl. 28 odst. 3. 

326/1999 
ve znění 
217/2002 
161/2006 
427/2010 
303/2011 
314/2015 

§ 172 (1) Žaloba proti správnímu rozhodnutí26) musí být podána do 30 dnů od 
doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni nebo ode dne 
sdělení jiného rozhodnutí správního orgánu, pokud není dále stanoveno 
jinak. Zmeškání lhůty nelze prominout. 
(2) Žaloba proti správnímu rozhodnutí o vyhoštění musí být podána do 
10 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni. 
Zmeškání lhůty nelze prominout. 
(3) Žaloba proti rozhodnutí o vyhoštění cizince má odkladný účinek na 
vykonatelnost rozhodnutí; to neplatí, pokud byl cizinec vyhoštěn z 
důvodu ohrožení bezpečnosti státu. 
(4) Žaloba proti rozhodnutí o zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o 
prodloužení doby trvání zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o 
nepropuštění ze zařízení se podává prostřednictvím policie nebo u 
příslušného soudu. V případě, že je žaloba podána prostřednictvím 
policie, policie předloží soudu žalobu, vyjádření k žalobě a správní spis 
do 5 dnů ode dne doručení žaloby. V případě, že je žaloba podána u 
příslušného soudu, vyžádá si soud správní spis. Policie předloží soudu 
vyjádření k žalobě a správní spis do 5 dnů. Zároveň policie své 
vyjádření k žalobě doručí cizinci. 
(5) O žalobě proti rozhodnutí o zajištění cizince a o žalobě proti 
rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince nebo proti 
rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení soud rozhodne do 7 pracovních 
dní ode dne doručení správního spisu soudu. Soud nařídí k projednání 
věci jednání, navrhne-li to účastník řízení nejpozději do 5 dnů ode dne 
podání žaloby nebo je-li to nezbytné. O tom musí být cizinec v 
rozhodnutí policie poučen. Rozhodne-li soud o zrušení napadeného 
rozhodnutí,  vyrozumí o tom policii bezprostředně po vyhlášení 
rozsudku. 
(6) K řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí a o žalobě na ochranu 
proti nečinnosti správního orgánu je místně příslušný krajský soud, v 
jehož obvodu je cizinec v den podání žaloby hlášen k pobytu; jde-li o 
cizince, který nemusí hlásit pobyt, krajský soud, v jehož obvodu se 
převážně zdržuje, a v ostatních případech krajský soud, v jehož obvodu 
byl zjištěn pobyt cizince na území. Pobývá-li cizinec v zahraničí, je 
místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu by měl cizinec po vstupu 
na území splnit ohlašovací povinnost. To neplatí, jde-li o rozhodnutí o 
správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady spojené se 
správním vyhoštěním, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení 
doby trvání zajištění, rozhodnutí o umístění cizince do části s přísným 
režimem zajištění a rozhodnutí o správním deliktu. 
(7) O žalobě proti rozhodnutí o správním vyhoštění soud rozhodne do 60 

PT  
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dnů. 
 

  150/2002 
ve znění 
303/2011 

§ 73 (1) Podání žaloby nemá odkladný účinek, pokud tento nebo zvláštní 
zákon nestanoví jinak. 
(2) Soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná 
žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky 
rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká 
přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže 
to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem. 
(3) Přiznáním odkladného účinku se pozastavují do skončení řízení před 
soudem účinky napadeného rozhodnutí. 
(4) O návrhu na přiznání odkladného účinku rozhodne soud bez 
zbytečného odkladu; není-li tu nebezpečí z prodlení, rozhodne do 30 dnů 
od jeho podání. Usnesení o návrhu na přiznání odkladného účinku musí 
být vždy odůvodněno. 
(5) Usnesení o přiznání odkladného účinku může soud i bez návrhu 
usnesením zrušit, ukáže-li se v průběhu řízení, že pro přiznání 
odkladného účinku nebyly důvody, nebo že tyto důvody v mezidobí 
odpadly. 
 

  

Čl.31 odst.3 3. V opravném řízení je umožněno posouzení zákonnosti rozhodnutí, 
skutečností a okolností, na kterých je založeno. Toto řízení zajišťuje, že 
rozhodnutí není nepřiměřené, zejména s ohledem na požadavky 
stanovené v článku 28. 

500/2004 § 87 Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo 
změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být 
způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to 
týká, vyslovili souhlas. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. 
 

PT  

  500/2004 § 89 odst.2 (2) Odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí 
a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. 
Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek 
uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K 
vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na 
soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho 
správnost, se nepřihlíží; tímto ustanovením není dotčeno právo na 
náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem. 
 

  

  500/2004 § 90 (1) Jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené 
rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, 
a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví, 
 b) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému 
projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal; v odůvodnění 
tohoto rozhodnutí vysloví odvolací správní orgán právní názor, jímž je 
správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání 
věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání, anebo 
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 c) napadené rozhodnutí nebo jeho část změní; změnu nelze provést, 
pokud by tím některému z účastníků, jemuž je ukládána povinnost, 
hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se; podle § 36 odst. 3 se 
postupuje, pouze pokud jde o podklady rozhodnutí nově pořízené 
odvolacím správním orgánem; je-li to zapotřebí k odstranění vad 
odůvodnění, změní odvolací správní orgán rozhodnutí v části 
odůvodnění; odvolací správní orgán nemůže svým rozhodnutím změnit 
rozhodnutí orgánu územního samosprávného celku vydané v samostatné 
působnosti. 
 (2) Podle odstavce 1 písm. a) postupuje odvolací správní orgán též 
tehdy, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a 
nabylo-li již rozhodnutí ve věci právní moci, ledaže by rozhodnutí o 
tomto odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody. 
 (3) Odvolací správní orgán nemůže změnit napadené rozhodnutí v 
neprospěch odvolatele, ledaže odvolání podal také jiný účastník, jehož 
zájmy nejsou shodné, anebo je napadené rozhodnutí v rozporu s 
právními předpisy nebo jiným veřejným zájmem. 
 (4) Jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která 
odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a 
řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro 
náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků. 
(5) Neshledá-li odvolací správní orgán důvod pro postup podle odstavců 
1 až 4, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. Jestliže 
odvolací správní orgán změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, 
ve zbytku je potvrdí. 
(6) Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá odvolací správní orgán ve 
lhůtách stanovených v § 71. Lhůta počíná běžet dnem předání spisu 
odvolacímu správnímu orgánu k rozhodnutí (§ 88). 
 

  150/2002 § 2 Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním 
právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto 
zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a 
rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon. 
 

  

  150/2002 § 75 (1) Při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního 
stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. 
 (2) Soud přezkoumá v mezích žalobních bodů napadené výroky 
rozhodnutí. Byl-li závazným podkladem přezkoumávaného rozhodnutí 
jiný úkon správního orgánu, přezkoumá soud k žalobní námitce také 
jeho zákonnost, není-li jím sám vázán a neumožňuje-li tento zákon 
žalobci napadnout takový úkon samostatnou žalobou ve správním 
soudnictví. 
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  150/2002 § 77 (1) Dokazování provádí soud při jednání. 

 (2) V rámci dokazování může soud zopakovat nebo doplnit důkazy 
provedené správním orgánem, neupraví-li zvláštní zákon rozsah a 
způsob dokazování jinak. Soud jím provedené důkazy hodnotí jednotlivě 
i v jejich souhrnu i s důkazy provedenými v řízení před správním 
orgánem a ve svém rozhodnutí vyjde ze skutkového a právního stavu 
takto zjištěného. 
 

  

  150/2002 § 78 (1) Je-li žaloba důvodná, soud zruší napadené rozhodnutí pro 
nezákonnost nebo pro vady řízení. Pro nezákonnost zruší soud napadené 
rozhodnutí i tehdy, zjistí-li, že správní orgán překročil zákonem 
stanovené meze správního uvážení nebo jej zneužil. 
 (2) Rozhoduje-li soud o žalobě proti rozhodnutí, jímž správní orgán 
uložil trest za správní delikt, může soud, nejsou-li důvody pro zrušení 
rozhodnutí podle odstavce 1, ale trest byl uložen ve zjevně nepřiměřené 
výši, upustit od něj nebo jej snížit v mezích zákonem dovolených, lze-li 
takové rozhodnutí učinit na základě skutkového stavu, z něhož vyšel 
správní orgán, a který soud případně vlastním dokazováním v nikoli 
zásadních směrech doplnil, a navrhl-li takový postup žalobce v žalobě. 
 (3) Zrušuje-li soud rozhodnutí, podle okolností může zrušit i rozhodnutí 
správního orgánu nižšího stupně, které mu předcházelo. 
 (4) Zruší-li soud rozhodnutí, vysloví současně, že věc se vrací k dalšímu 
řízení žalovanému. 
 (5) Právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku nebo 
rozsudku vyslovujícím nicotnost, je v dalším řízení správní orgán vázán. 
 (6) Zrušil-li soud rozhodnutí správního orgánu ve věci, v níž sám 
prováděl dokazování, zahrne správní orgán v dalším řízení tyto důkazy 
mezi podklady pro nové rozhodnutí. 
 (7) Soud zamítne žalobu, není-li důvodná. 
 

  

Čl.31 odst.4 4. Členské státy mohou zakázat dotyčnou osobu pobyt na svém území v 
průběhu opravného řízení, ale nesmějí jí bránit osobně vystoupit na svou 
obhajobu, kromě případů, kdy by její přítomnost mohla způsobit 
závažné narušení veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti nebo kdy 
se opravný prostředek nebo soudní přezkum týkají odepření vstupu na 
území. 

326/1999 
ve znění 
140/2001 
428/2005 
161/2006 
427/2010 

§ 122 (1) V době, po kterou nelze podle rozhodnutí o správním vyhoštění 
cizinci umožnit vstup na území, policie cizinci udělí vízum nebo povolí 
vstup na území, jestliže důsledkem neudělení víza nebo nepovolení 
vstupu by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života 
cizince. 
 (2) V době, po kterou nelze podle rozhodnutí o správním vyhoštění 
cizinci umožnit vstup na území, policie udělí vízum nebo povolí vstup 
na území, pokud účelem pobytu na území je předvolání státního orgánu 
České republiky a nelze-li věc vyřídit z ciziny. 
 (3) Dobu pobytu podle odstavců 1 a 2 lze stanovit nejdéle na 30 dnů. 
 (4) Po neudělení víza nebo nepovolení vstupu na území policie 

PT  
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neprodleně sepíše záznam obsahující zdůvodnění tohoto rozhodnutí. 
 (5) Policie může na žádost cizince vydat nové rozhodnutí, kterým zruší 
platnost rozhodnutí o správním vyhoštění, jestliže 
 a) pominuly důvody jeho vydání a uplynula polovina doby, po kterou 
nelze cizinci umožnit vstup na území, nebo 
 b) jde o cizince, který prokáže, že dobrovolně vycestoval z území v 
době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění, a zrušení platnosti 
rozhodnutí o správním vyhoštění bude přiměřené vzhledem k důvodům, 
pro které bylo vydáno, nebo 
 c) se jedná o cizince svěřeného do náhradní výchovy (§ 87), který 
dosáhl věku 18 let a podle vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
tento cizinec projevuje snahu o integraci na území. 
 (6) Policie může na žádost občana Evropské unie nebo jeho rodinného 
příslušníka vydat nové rozhodnutí, kterým zruší platnost rozhodnutí o 
správním vyhoštění, jestliže 
 a) došlo k podstatné změně okolností, které byly důvodem vydání 
rozhodnutí o správním vyhoštění, nebo 
 b) se jedná o cizince svěřeného do náhradní výchovy (§ 87), který 
dosáhl věku 18 let a podle vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
tento cizinec projevuje snahu o integraci na území. 
 (7) Policie vydá na žádost cizince, který se po nabytí právní moci 
rozhodnutí o správním vyhoštění stal občanem jiného členského státu 
Evropské unie, nové rozhodnutí5d), kterým zruší rozhodnutí o správním 
vyhoštění, pokud nehrozí nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na 
území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný 
pořádek nebo ohrozit veřejné zdraví. Obdobně policie postupuje v 
případě cizince, který se po pravomocném rozhodnutí o správním 
vyhoštění stal rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
 

  2/1993 čl. 38 (1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i 
soudce stanoví zákon. 
 (2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez 
zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem 
prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech 
stanovených zákonem. 
 

  

  150/2002 
ve znění 
303/2011 

§ 36 (1) Účastníci mají v řízení rovné postavení. Soud je povinen poskytnout 
jim stejné možnosti k uplatnění jejich práv a poskytnout jim poučení o 
jejich procesních právech a povinnostech v rozsahu nezbytném pro to, 
aby v řízení neutrpěli újmu. 
(2) Náklady spojené s přibráním tlumočníka platí stát. 
(3) Účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na 
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vlastní žádost usnesením předsedy senátu zčásti osvobozen od soudních 
poplatků. Přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze 
pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto 
rozhodnutí musí být odůvodněno. Dospěje-li však soud k závěru, že 
návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne. Přiznané 
osvobození kdykoliv za řízení odejme, popřípadě i se zpětnou účinností, 
jestliže se do pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry účastníka 
přiznané osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly. 
Přiznané osvobození se vztahuje i na řízení o kasační stížnosti. 
 

Čl.32 odst.1 1. Osoby, kterým byl zakázán pobyt z důvodů veřejného pořádku nebo 
veřejné bezpečnosti, mohou po uplynutí přiměřené lhůty, která závisí na 
okolnostech, avšak nejdéle po uplynutí tří let od vykonání 
pravomocného rozhodnutí o zákazu pobytu přijatého v souladu s právem 
Společenství, podat žádost o zrušení zákazu pobytu odůvodněnou 
skutečnostmi nasvědčujícími tomu, že došlo k podstatné změně 
okolností, kterými bylo rozhodnutí o zákazu pobytu odůvodněno. 
Dotyčný členský stát rozhodne o této žádosti do šesti měsíců od jejího 
podání. 

326/1999 
ve znění 
161/2006 
427/2010 

§ 122 odst.6 (6) Policie může na žádost občana Evropské unie nebo jeho rodinného 
příslušníka vydat nové rozhodnutí, kterým zruší platnost rozhodnutí o 
správním vyhoštění, jestliže 
 a) došlo k podstatné změně okolností, které byly důvodem vydání 
rozhodnutí o správním vyhoštění, nebo 
 b) se jedná o cizince svěřeného do náhradní výchovy (§ 87), který 
dosáhl věku 18 let a podle vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
tento cizinec projevuje snahu o integraci na území. 
 

PT  

  500/2004 § 71 (1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. 
 (2) Vydáním rozhodnutí se rozumí 
 a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení 
podle § 19, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní 
orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost 
vyznačí slovy: "Vypraveno dne:", 
 b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1), 
 c) vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25, nebo 
 d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává 
do spisu. 
 (3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán 
povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k 
nimž se připočítává doba 
 a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní 
šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo 
doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří 
doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, 
 b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování 
znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. 
 (4) Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 lhůty pro 
vydání rozhodnutí neběží. 
 (5) Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je 
způsobil. 
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Čl.32 odst.2 2. Po dobu posuzování své žádosti nemají osoby uvedené v odstavci 1 

právo vstoupit na území dotyčného členského státu. 
326/1999 
ve znění 
427/2010 

§ 118 odst.1 (1) Správním vyhoštěním se rozumí ukončení pobytu cizince na území, 
které je spojeno se stanovením doby k vycestování z území a doby, po 
kterou nelze umožnit cizinci vstup na území členských států Evropské 
unie. Dobu, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území členských 
států Evropské unie, stanoví policie v rozhodnutí o správním vyhoštění 
cizince. V odůvodněných případech lze rozhodnutím stanovit hraniční 
přechod pro vycestování z území. 
 

PT  

  326/1999 
ve znění 
140/2001 
428/2005 
161/2006 
427/2010  

§ 122 (1) V době, po kterou nelze podle rozhodnutí o správním vyhoštění 
cizinci umožnit vstup na území, policie cizinci udělí vízum nebo povolí 
vstup na území, jestliže důsledkem neudělení víza nebo nepovolení 
vstupu by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života 
cizince. 
 (2) V době, po kterou nelze podle rozhodnutí o správním vyhoštění 
cizinci umožnit vstup na území, policie udělí vízum nebo povolí vstup 
na území, pokud účelem pobytu na území je předvolání státního orgánu 
České republiky a nelze-li věc vyřídit z ciziny. 
 (3) Dobu pobytu podle odstavců 1 a 2 lze stanovit nejdéle na 30 dnů. 
 (4) Po neudělení víza nebo nepovolení vstupu na území policie 
neprodleně sepíše záznam obsahující zdůvodnění tohoto rozhodnutí. 
 (5) Policie může na žádost cizince vydat nové rozhodnutí, kterým zruší 
platnost rozhodnutí o správním vyhoštění, jestliže 
 a) pominuly důvody jeho vydání a uplynula polovina doby, po kterou 
nelze cizinci umožnit vstup na území, nebo 
 b) jde o cizince, který prokáže, že dobrovolně vycestoval z území v 
době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění, a zrušení platnosti 
rozhodnutí o správním vyhoštění bude přiměřené vzhledem k důvodům, 
pro které bylo vydáno, nebo 
 c) se jedná o cizince svěřeného do náhradní výchovy (§ 87), který 
dosáhl věku 18 let a podle vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
tento cizinec projevuje snahu o integraci na území. 
 (6) Policie může na žádost občana Evropské unie nebo jeho rodinného 
příslušníka vydat nové rozhodnutí, kterým zruší platnost rozhodnutí o 
správním vyhoštění, jestliže 
 a) došlo k podstatné změně okolností, které byly důvodem vydání 
rozhodnutí o správním vyhoštění, nebo 
 b) se jedná o cizince svěřeného do náhradní výchovy (§ 87), který 
dosáhl věku 18 let a podle vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
tento cizinec projevuje snahu o integraci na území. 
 (7) Policie vydá na žádost cizince, který se po nabytí právní moci 
rozhodnutí o správním vyhoštění stal občanem jiného členského státu 
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Poznámka 
 

Evropské unie, nové rozhodnutí5d), kterým zruší rozhodnutí o správním 
vyhoštění, pokud nehrozí nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na 
území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný 
pořádek nebo ohrozit veřejné zdraví. Obdobně policie postupuje v 
případě cizince, který se po pravomocném rozhodnutí o správním 
vyhoštění stal rodinným příslušníkem občana Evropské unie. 
 

  326/1999 
ve znění 
379/2007 

§ 9 odst.1 
písm.f) 

(1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže 
f) je nežádoucí osobou (§ 154), 
 

  

  326/1999 
ve znění 
217/2002 
170/2007 
379/2007 
427/2010 

§ 154 (1) Nežádoucí osobou se rozumí cizinec, jemuž nelze umožnit vstup na 
území z důvodu, že by tento cizinec při pobytu na území mohl ohrozit 
bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek, ohrozit 
veřejné zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých nebo obdobný 
zájem chráněný na základě závazku vyplývajícího z mezinárodní 
smlouvy. 
 (2) Policie rozhodne o označení cizince za nežádoucí osobu na základě 
vlastních poznatků, požadavku ústředního správního úřadu České 
republiky, požadavku zpravodajské služby České republiky anebo 
závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy. 
 (3) Policie označí cizince za nežádoucí osobu na základě 
a) pravomocného rozhodnutí soudu o trestu vyhoštění z území, nebo 
 b) pravomocného rozhodnutí o správním vyhoštění. 
 (4) Policie dále označí za nežádoucí osobu cizince, v jehož případě 
 a) náklady spojené se správním vyhoštěním nese policie nebo 
ministerstvo (§ 123 odst. 6), 
 b) náklady spojené s dobrovolným návratem nese ministerstvo a cizinec 
neuhradil přepravní náklady v poloviční výši (§ 123a odst. 2), nebo 
 c) náklady spojené s vycestováním do zahraničí nese ministerstvo a 
cizinec neuhradil přepravní náklady (§ 124b). 
 (5) Ten, kdo žádá o zařazení cizince do evidence nežádoucích osob 
podle odstavce 1, musí dbát na zachování přiměřenosti mezi důvodem 
pro toto zařazení a důsledky tohoto zařazení. Policie je oprávněna 
požadovat po tom, kdo uplatňuje požadavek podle odstavce 1, prokázání 
přiměřenosti podle předchozí věty, pokud tato přiměřenost není 
prokázána v požadavku. Při prokazování přiměřenosti je třeba zejména 
posuzovat dopady tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života 
cizince. 
 (6) Cizinec označený za nežádoucí osobu je evidován v evidenci 
nežádoucích osob. Je-li důvodné nebezpečí, že cizinec označený za 
nežádoucí osobu může závažným způsobem narušit veřejný pořádek 
nebo ohrozit nebo bezpečnost smluvních států, policie zařadí do 
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písm., atd.) 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

informačního systému smluvních států údaje v rozsahu stanoveném 
přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství; to 
neplatí v případě občana Evropské unie nebo občana smluvního státu. 
 (7) Policie cizinci jeho zařazení do evidence nežádoucích osob 
nesděluje. 
 

Čl.33 odst.1 1. Hostitelský členský stát nesmí vydávat rozhodnutí o vyhoštění jako 
formu sankce nebo jako právní důsledek trestu odnětí svobody, pokud 
nejsou splněny požadavky článků 27, 28 a 29. 

40/2009 § 80 (1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky, 
trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo 
i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo 
jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest vyhoštění 
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného 
činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. 
 (2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, 
možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení 
bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit 
trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu 
neurčitou. 
 (3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže 
 a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele, 
 b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného 
právního předpisu, 
 c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde 
pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu 
se zájmem na spojování rodin, 
 d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být 
vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině, 
národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo 
náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele 
mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu, 
 e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem 
bez ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen 
trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením 
dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle 
jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení 
bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku, 
 f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech 
nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody 
ohrožení bezpečnosti státu, nebo 
 g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by 
vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu. 
 

PT  

Čl.33 odst.2 2. Je-li rozhodnutí o vyhoštění uvedené v odstavci 1 vykonáváno více 141/1961 § 350g (2) Nebyl-li občan Evropské unie anebo jeho rodinný příslušník bez PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32004L0038_170606.doc606      str. 149 z 160   

Celex: 32004L0038 Lhůta pro implementaci 30.04.2006 Úřední věstník                     L 158/77   Gestor MV Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová   5.4.2019 
Název: 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 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5.4.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Poznámka 
 

jak 2 roky po jeho vydání, prověří členský stát, zda dotyčná osoba stále 
a skutečně představuje ohrožení veřejného pořádku a veřejné 
bezpečnosti, a posoudí, zda od vydání rozhodnutí o vyhoštění nedošlo k 
podstatné změně okolností. 

ve znění 
345/2007 
150/2011 

odst.2 ohledu na státní příslušnost vyhoštěn do dvou let od pravomocného 
uložení trestu vyhoštění, předseda senátu ověří, zda nenastaly 
skutečnosti, pro které trest vyhoštění nelze uložit. 
 
 

  40/2009 § 80 odst.1, 
3 

(1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky, 
trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo 
i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo 
jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest vyhoštění 
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného 
činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. 
 
(3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže 
 a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele, 
 b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného 
právního předpisu, 
 c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde 
pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu 
se zájmem na spojování rodin, 
 d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být 
vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině, 
národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo 
náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele 
mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu, 
 e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem 
bez ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen 
trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením 
dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle 
jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení 
bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku, 
 f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech 
nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody 
ohrožení bezpečnosti státu, nebo 
 g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by 
vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu. 
 

  

Čl.34 Členské státy šíří informace o právech a povinnostech občanů Unie a 
jejich rodinných příslušníků ve věcech upravených touto směrnicí, 
zejména prostřednictvím osvětových kampaní v celostátních a místních 
hromadných sdělovacích prostředích a prostřednictvím jiných 
komunikačních prostředků. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT 12. 

Čl.35 Členské státy mohou přijmout potřebná opatření k odepření, pozastavení 326/1999 § 87d odst.1 (1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na DT  
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Poznámka 
 

nebo odnětí jakéhokoliv práva přiznaného touto směrnicí v případě 
zneužití práv nebo podvodu, například účelových sňatků. Veškerá 
taková opatření musí být přiměřená a spojená s procesními zárukami 
stanovenými v článcích 30 a 31. 

ve znění 
161/2006 
274/2008 
427/2010 

písm. b),c) území zamítne, jestliže 
b) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu 
nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 
 c) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá 
důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit 
bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek. 
 

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008 
427/2010 

§ 87d odst.2 
písm.b) 

(2) Ministerstvo rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu 
Evropské unie, jestliže 
b) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo 
 

  

  326/1999 
ve znění 
314/2015 

§ 87e odst.1 (1) Na zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu se 
důvody podle § 87d odst. 1 vztahují obdobně. Ministerstvo žádost dále 
zamítne, jestliže žadatel 
a) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích 
opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému 
onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území, 
b) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný 
orgán, který žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné 
informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné 
nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu 
ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný 
pořádek,  
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k 
přechodnému pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel 
manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno 
otcovství, 
d) se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu (§ 169 odst. 2), odmítne 
vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti, nebo 
e) není rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 15a 
nebo s ním společně nepobývá na území. 
 

  

  7874     
  326/1999 

ve znění 
314/2015 

§ 87f odst.1 (1) Ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské 
unie1b), který sám není občanem Evropské unie, přechodný pobyt na 
území, pokud o to rodinný příslušník občana Evropské unie požádá. 
Přechodný pobyt rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který 
sám není občanem Evropské unie, ministerstvo dále ukončí, pokud 
přestal splňovat podmínky uvedené v § 15a nebo přestal na území 
pobývat společně s občanem Evropské unie, zejména pokud občan 
Evropské unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl přechodný 
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pobyt na území zrušen, za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené 
z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života rodinného 
příslušníka občana Evropské unie. 
 

  7874     
  326/1999 

ve znění 
161/2006 
274/2008 
427/2010  

§ 87k odst.1 
písm.a) 

(1) Ministerstvo žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže 
 a) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu 
nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,  

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010  

§ 87k odst.1 
písm.b)  

(1) Ministerstvo žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže  
b) se žadatel dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k 
trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho 
účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství, 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
274/2008 
427/2010  

§ 87k odst.1 
písm.c) 

(1) Ministerstvo žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže  
c) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá 
důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit 
bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 

§ 87k odst.1 
d) 

(1) Ministerstvo žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže  
d) žadatel je zařazen do informačního systému smluvních států, jde-li o 
rodinného příslušníka občana Evropské unie, který sám není občanem 
Evropské unie a příslušný orgán, který žadatele do tohoto systému 
zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít 
za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území 
jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným 
způsobem narušit veřejný pořádek, 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006 
379/2007 
274/2008 
427/2010 
314/2015 

§ 87l odst.1 (1) Ministerstvo rozhodnutím zruší povolení k trvalému pobytu, jestliže 
držitel tohoto povolení 
a) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, 
b) je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který sám není 
občanem Evropské unie1b), a je zařazen do informačního systému 
smluvních států, a příslušný orgán, který držitele povolení k trvalému 
pobytu do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po 
jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by 
mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho 
bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, 
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k 
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trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho 
účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství,  
d) nepobývá na území po dobu delší než 2 po sobě jdoucí roky, nebo 
e) byl pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání 
úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, 
za podmínky, že rozhodnutí bude přiměřené z hlediska zásahu do jeho 
soukromého nebo rodinného života. 
 

  326/1999 
ve znění 
427/2010 
314/2015 

§ 174a (1) Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona 
správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního 
jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, 
povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a 
kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je 
cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního 
občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště. 
(2) Policie v řízení o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) 
správního řádu o správním vyhoštění nebo o povinnosti opustit území 
vedeného na žádost cizince zohlední zejména dobu pobytu cizince na 
území, pobyt jeho nezletilých dětí plnících povinnou školní docházku na 
území a existenci jiných rodinných nebo společenských vazeb na území; 
to neplatí, pokud je cizinec zajištěn. 
 

  

Čl.36 Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních pravidel 
přijatých k provedení této směrnice a přijmou opatření potřebná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné a přiměřené. Členské 
státy oznámí Komisi tato ustanovení do 30. dubna 2006 a veškeré 
následné změny co nejdříve. 

326/1999 
ve znění 
222/2003 
161/2006 
427/2010 
314/2015 

§ 103 
písm.b)  

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen 
b) předložit ubytovateli cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, 
potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytovou kartu rodinného 
příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k trvalému pobytu 
nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie a 
osobně vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis nebo podepsat listinný 
dokument obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu; 
povinnost osobního vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu nebo 
listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího 
tiskopisu se nevztahuje na cizince mladší 15 let věku, 
 

DT  

  326/1999  § 103 
písm.c)  

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen  
c) uvádět v řízení podle tohoto zákona pravdivě a úplně všechny 
požadované údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem, 
 

  

  326/1999 
ve znění 
217/2002 

§ 103 
písm.d) 

 
Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen 
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161/2006 
427/2010 
314/2015 

d) na požádání policie prokázat totožnost předložením cestovního 
dokladu, průkazu o povolení k pobytu nebo identifikačního průkazu 
vydaného Ministerstvem zahraničních věcí osobám požívajícím výsad a 
imunit podle mezinárodního práva,  a ve lhůtě stanovené policií doložit, 
že splňuje podmínky pobytu na území; občan Evropské unie je povinen 
prokázat totožnost předložením cestovního dokladu nebo jiného dokladu 
prokazujícího totožnost, včetně občanství některého z jiných členských 
států Evropské unie, anebo předložením průkazu o povolení k trvalému 
pobytu občana Evropské unie; rodinný příslušník občana Evropské unie, 
který sám není občanem Evropské unie, je povinen prokázat totožnost 
předložením cestovního dokladu nebo pobytové karty rodinného 
příslušníka občana Evropské unie anebo průkazu o povolení k trvalému 
pobytu, nemá-li tento doklad nebo průkaz, může totožnost prokázat 
jiným dokladem, současně však musí prokázat, že je rodinným 
příslušníkem občana Evropské unie, 
 

  326/1999 
ve znění 
274/2008   

§ 103 
písm.e)  

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen 
e) hlásit změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním 
dokladu, změnu údajů v dokladu vydaném podle tohoto zákona; změnu 
je cizinec povinen ohlásit orgánu, který mu vydal doklad opravňující k 
pobytu na území, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, 
a jde-li o občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, ve 
lhůtě do 15 pracovních dnů, 
 

  

  326/1999  § 103 
písm.f), g)  

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen 
f) chránit doklady vydané podle tohoto zákona před ztrátou, odcizením, 
poškozením nebo zneužitím a dbát, aby obsahovaly pravdivé údaje, 
g) při změně podoby bez zbytečného odkladu požádat o vydání nového 
dokladu obsahujícího fotografii, 
 

  

  326/1999 
ve znění 
274/2008  

§ 103 
písm.h), i)  

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen 
h) odevzdat bez zbytečného odkladu doklad vydaný podle tohoto 
zákona, který je neplatný nebo zaplněný úředními záznamy, a to i po 
zániku oprávnění k trvalému pobytu nebo zániku platnosti povolení k 
trvalému pobytu; doklad je cizinec povinen odevzdat orgánu, který mu 
tento doklad vydal, 
 i) odevzdat nejpozději 3 dny před ukončením pobytu na území doklad 
vydaný podle tohoto zákona, s výjimkou víza a cestovního průkazu 
totožnosti, byl-li vydán za účelem vycestování z území; doklad je 
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cizinec povinen odevzdat orgánu, který mu tento doklad vydal, 
   

  326/1999 
ve znění 
274/2008 
427/2010   

§ 103 písm. 
j) 

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen 
j) ohlásit ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení dokladu vydaného 
podle tohoto zákona do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato událost 
nastala; nastala-li tato událost na území, ohlásí ji cizinec orgánu, který 
mu tento doklad vydal, nastala-li tato událost v zahraničí, ohlásí ji 
cizinec zastupitelskému úřadu; obdobně je cizinec povinen ohlásit nález 
nebo získání dokladu, jehož ztrátu nebo odcizení dříve ohlásil, 
 

  

  326/1999 
ve znění 
140/2001 
222/2003 
428/2005 
379/2007 
427/2010  

§ 103 
písm.k)  

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen 
k) strpět snímání daktyloskopických otisků a pořizování obrazových 
záznamů prováděné podle tohoto zákona v souvislosti s prohlášením 
víza za neplatné, řízením o povinnosti opustit území, řízením o správním 
vyhoštění, správním vyhoštěním, zajištěním za účelem správního 
vyhoštění, zjišťováním totožnosti, plněním závazků vyplývajících z 
mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného právního předpisu 
Evropských společenství a na požádání strpět snímání 
daktyloskopických otisků a pořizování obrazových záznamů při podání 
žádosti o udělení víza a při ověřování totožnosti držitele víza, 
 

  

  326/1999  § 103 
písm.l)  

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen 
l) podrobit se v případech, kdy to odůvodňuje jeho zdravotní stav, 
lékařskému vyšetření a dalším opatřením k omezení vzniku a šíření 
přenosných onemocnění, 
 

  

  326/1999 
ve znění  
217/2002 
559/2004  

§ 103 
písm.m)  

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen 
m) neprodleně ohlásit policii ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu 
podle § 108 odst. 1 písm. a), b), c), g) nebo h), 
 

  

  326/1999 
ve znění 
140/2001  

§ 103 
písm.n)  

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen 
n) pobývat na území pouze s platným cestovním dokladem a vízem, 
pokud tento zákon nestanoví jinak, 
 

  

  326/1999 
ve znění 
161/2006  

§ 103 
písm.o)  

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen 
o) na požádání policie prokázat zajištění prostředků k pobytu; to neplatí, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

jde-li o občana Evropské unie, jeho rodinného příslušníka nebo o 
cizince, který na území pobývá na základě povolení k dlouhodobému 
pobytu za účelem ochrany, 
 

  326/1999 
ve znění 
375/2011 

§ 103 
písm.p)  

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen 
p) v případě, že na území ponechá cizince mladšího 15 let, jehož je 
zákonným zástupcem, požádat příslušný orgán policie nebo 
poskytovatele zdravotních služeb o vydání potvrzení podle § 92, a toto 
potvrzení předložit při vycestování z území při hraniční kontrole, 
 

  

  326/1999 
ve znění 
427/2010  
 

§ 103 
písm.r)  

Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto 
zákona dále povinen 
r) při pobytové kontrole předložit doklad o zdravotním pojištění podle 
doby pobytu na území (§ 155a, 155b nebo podle § 155e odst. 4); to se 
nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y, 
 

  

  326/1999 
ve znění 
427/2010 
375/2011 
314/2015 

§ 156 (1) Cizinec se dopustí přestupku tím, že 
a) vstoupí na území v rozporu s § 3 odst. 1, 
b) v rozporu s § 4 odst. 1 se vyhne hraniční kontrole prováděné na území 
nebo bez odkladu nepřekročí státní hranici po ukončení hraniční 
kontroly prováděné mimo území, 
c) v rozporu s § 9 odst. 5 nebo § 180h odst. 2 nevycestuje zpět do 
zahraničí, 
d) nesplní povinnost podle § 117d odst. 2, 
e) jako rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není 
občanem Evropské unie, nesplní povinnost podle § 87b odst. 1 nebo § 
87o odst. 3, 
f) nesplní povinnost podle § 93 odst. 1 nebo 2, 
g) jako zákonný zástupce cizince narozeného na území nesplní 
povinnost podle § 88 odst. 2 nebo 3, 
h) nesplní povinnost podle § 103 písm. h), j), m), n) nebo u), 
i) nesplní povinnost podle § 103 písm. b), d), e), r) nebo v rozporu s § 
103 písm. c) uvede v řízení podle tohoto zákona nepravdivé nebo 
neúplné údaje, 
j) při pobytové nebo hraniční kontrole při vycestování se prokáže 
cestovním dokladem, jenž je neplatný z důvodu podle § 116 písm. a), b), 
c) nebo d), 
k) v rozporu s § 136 odst. 3 písm. d) opustí bez souhlasu policie zařízení 
nebo zdravotnické zařízení lůžkové péče, do kterého byl ze zdravotních 
důvodů umístěn v průběhu zajištění, 
l) úmyslně zničí nebo poškodí doklad vydaný podle tohoto zákona, 
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m) při hraniční nebo pobytové kontrole se prokáže předmětem listinné 
povahy jako cestovním dokladem, ač se o takový doklad nejedná, 
n) provede nebo si nechá provést neoprávněně změny v dokladech 
opravňujících ke vstupu na území nebo v dokladech vydaných podle 
tohoto zákona, 
o) předloží cestovní doklad vydaný jinému cizinci nebo cestovní doklad 
vydaný podle zvláštního právního předpisu21) jako doklad vlastní, 
p) předloží pozměněné doklady nebo doklady vystavené jiné osobě 
požadované podle tohoto zákona, nebo 
r) nesplní povinnost podle § 74 odst. 3 nebo § 117d odst. 6. 
(2) Fyzická osoba se jako ubytovatel dopustí přestupku tím, že 
a) nesplní některou z povinností podle § 100, 
b) vede nebo uchovává domovní knihu v rozporu s § 101, nebo 
c) nesplní povinnost podle § 102 odst. 4. 
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) nesplní povinnost podle § 107 odst. 1, 
b) jako osoba, která zajišťuje ubytování cizince, nesplní povinnost podle 
§ 107 odst. 2,  
c) jako osoba, která se zavázala podle § 15, nesplní povinnost podle § 
107 odst. 4, nebo 
d) jako zákonný zástupce cizince mladšího 15 let nebo osoba, které byl 
cizinec mladší 15 let svěřen do péče nebo které byl nad cizincem 
mladším 15 let po dobu jeho pobytu na území svěřen dohled, nesplní 
povinnost podle § 107 odst. 11. 
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), k), n), o) 
nebo r), 
c) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), j), l), anebo p) 
nebo podle odstavce 3, 
d) 3 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g), i) nebo 
m). 
(5) V blokovém řízení lze uložit pokutu do 3 000 Kč. 
 
 

Čl.37 Touto směrnicí nejsou dotčeny právní a správní předpisy členských 
států, které jsou příznivější pro osoby spadající do působnosti této 
směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl.38 odst.1 1. S účinkem od 30. dubna 2006 se zrušují články 10 a 11 nařízení 
(EHS) č. 1612/68. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl.38 odst.2 2. S účinkem od 30. dubna 2006 se zrušují směrnice 64/221/EHS, 
68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. 
Čl.38 odst.3 3. Odkazy na zrušená ustanovení a směrnice se považují za odkazy na 

tuto směrnici. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl.39 Nejpozději 30. dubna 2006 předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o uplatňování této směrnice spolu s případnými návrhy, 
zejména o možnosti prodloužení doby, během níž mohou občané Unie a 
jejich rodinní příslušníci pobývat na území hostitelského členského státu 
bez jakýchkoliv podmínek. Členské státy poskytnou Komisi informace 
potřebné k vypracování zprávy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl.40 odst.1 1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 
pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. dubna 2006. 
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT 13. 

Čl.40 odst.2 2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, 
které přijmou v oblasti působnosti této směrnice spolu s tabulkou 
znázorňující, jak jednotlivá ustanovení této směrnice odpovídají 
přijatým vnitrostátním předpisům. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl.41 Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl.42 Tato směrnice je určena členským státům.   Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
 

 
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  326/1999 zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 1.1. 2000 
2.  140/2001 zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 1.7. 2001 
3.  217/2002 zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., 

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), a zákon č. 325/1999 Sb., o 
azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. 

1.1. 2003 

4.  222/2003 zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

1.1. 2004 

5.  428/2005 zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 24.11. 2005 
6.  161/2006 zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 27.4. 2006 
7.  170/2007 zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru 12.7. 2007 
8.  379/2007 zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o 21. 12. 2007 
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azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
9.  427/2010 zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., 

o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
1.1.2011 

10.  274/2008 zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 1.1. 2009 
11.  306/2008 zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
21.8. 2008 

12.  47/2009 nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 171 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb. 13.2. 2009 
13.  258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 1.1. 2001 
14.  329/1999 zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 1.7. 2000 
15.  539/2004 zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 11. 2004 
16.  559/2004 zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 

283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

1.1. 2005 

17.  136/2006 zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů 15. 8. 2006 
18.  106/2007 zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 

cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
1.3. 2008 

19.  140/2008 zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů 25.4. 2008 
20.  197/2010 zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 

cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 
1.1. 2011 

21.  328/1999 zákon o občanských průkazech 1.7. 2000 
22.  634/2004 zákon o správních poplatcích 16.1. 2005 
23.  227/2009 zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 24.7. 2009 
24.  165/2006 zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony 
1.9. 2006 

25.  111/2006 zákon o pomoci v hmotné nouzi 1.1. 2007 
26.  435/2004 zákon o zaměstnanosti 1.10. 2004 
27.  382/2008 zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
1.1. 2009 

28.  1/2012 zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 5.1. 2012 
29.  329/2011 zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 1.1. 2012 
30.  375/2011 zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné 

službě 
1.4. 2012 

31.  500/2004 správní řád 1.1. 2006 
32.  501/2004 zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu 1.1. 2006 
33.  150/2002 soudní řád správní 1.1. 2003 
34.  303/2011 zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1. 2012 
35.  40/2009 trestní zákoník 1.1. 2010 
36.  41/2009 zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 1.3. 2009 
37.  218/2003 zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 1.1. 2004 
38.  141/1961 zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1.1. 1962 
39.  345/2007 zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1. 2008  
40.  181/2011 zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7. 2011 
41.  455/1991 zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 1.1. 1992 
42.  286/1995 zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 

570/1991 Sb., o živnostenských úřadech 
1.1. 1996 

43.  155/2010 zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů 1.8. 2010 
44.  89/2012 občanský zákoník 1.1.2014 
45.  90/2012 zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1.1.2014 
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46.  2/1993 usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 28.12. 1992 
47.  273/2008 zákon o Policii České republiky 1.1. 2009 
48.  150/2011 zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů 

22.6. 2011 

49.  365/2011 zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2012 
50.  73/2011 zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 1.4. 2011 
51.  458/2011 zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 1.1. 2012 
52.  390/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony   8.12.2012 
53.  105/2013 Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních   30.4.2013 
54.  159/2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 

cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů   
21.6.2013 

55.  303/2013 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva   1.1.2014 
56.  267/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.12.2015 
57.  314/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
18.12.2015 

58.  101/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

24.6.2014 

59.  318/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony 

10.12.2015 

 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  7874 MV Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
 

01.07.2014 29.02.2016 01.09.2016 

2.  8644 MV Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 01.08.2016 01.12.2017 01.04.2018 

3.  8461 MPSV Návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení  červenec 2016 červenec 2017 

4.  8715 MPSV Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení 

předloženo PČR 02.02.2017 01.01.2018 

5.  8685 MSP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), a některé další zákony 

doručeno na Úřad 
vlády 

10.02.2017 01.06.2018 

6.  9600 MPS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a 
mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony 
 

 květen 2019 duben 2020 
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3. Poznámky  

Poř.č. Text poznámky 
1. k čl. 4 odst.1, 2, čl. 27 odst. 4 - řešeno přímou použitelností nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících 

přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) 
2. k čl. 7 odst. 1 písm. b) - prokázání dostatečných finančních prostředků není vyžadováno v rámci posuzování žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie nebo při rozhodování o 

udělení povolení k přechodnému pobytu rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který pochází ze třetího státu, příp. při rozhodování o ukončení pobytu. O tom zda se osoba stala neodůvodnitelnou 
zátěží systému sociální pomoci, rozhodují orgány sociálního zabezpečení. Pokud tuto skutečnost zjistí, jsou povinny podle § 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a o změně některých zákonů, 
informovat ministerstvo vnitra, které rozhoduje o zamítnutí žádosti, příp. ukončení pobytu z tohoto důvodu, viz § 87d odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky a o změně některých zákonů. 

3. k čl. 8 – potvrzení o přechodném pobytu (viz § 87a zákona č. 326/1999 Sb.) není podmínkou pobytu občana EU na území ČR. 
4. k čl. 10 odst. 2 písm. c) - rodinný příslušník občana EU, který pochází ze třetí země je povinen prokázat, že pobývá na území ČR společně (viz text § 87b odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb.) s občanem EU. 
5. k čl. 13 odst. 2 písm. c) – kritéria pro posuzování důvodů ukončení pobytu rodinného příslušníka občana EU jsou blíže rozvedena ve vnitřních předpisech odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra 

ČR   
6. k čl. 14 odst. 3 - důvodem ukončení pobytu je skutečnost, že se osoba stala neodůvodnitelnou zátěží systému sociální pomoci (srov. pozn. č. 2). Ministerstvo vnitra je o této skutečnosti informováno podle § 106 

odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců orgánem sociálního zabezpečení. Orgán sociálního zabezpečení rozhoduje podle předpisů upravujících posuzování neodůvodnitelné zátěže (viz transpoziční 
ustanovení zákona č. 329/2011 Sb. a 111/2006 Sb., jejichž text je uveden např. u čl. 14 odst. 1 směrnice). V případě rozhodnutí o ukončení pobytu je osobě dána lhůta k opuštění území, nerespektuje-li toto 
rozhodnutí, je rozhodnuto o správním vyhoštění z důvodu porušení veřejného pořádku. 

7. k čl. 15 odst. 1 - uvedené právní předpisy se aplikují v souladu s právem na spravedlivý proces a účinný opravný prostředek, které je zakotveno v Listině základních práv a svobod (viz výše Usnesení 
předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.). 

8. k čl. 15 odst. 3 - a contrario je nutné dovozovat, že z jiných než v § 154 zákona č. 326/1999 Sb. uvedených důvodů nelze cizince zapsat do evidence nežádoucích osob. 
9. k čl. 20 odst. 2 - Česká republika nevyužila možnosti ukládat sankce v případě, že cizinec – rodinný příslušník občana EU, pocházející ze třetího státu, nepožádá o udělení trvalého pobytu, v jehož důsledku je 

vydáván průkaz o povolení k trvalému pobytu. 
10.  k čl. 24 odst. 2 - ČR využila možnosti omezit  občany EU v některých oblastech (podle čl. 24 (2)) pouze ve vztahu k dávkám sociální péče (peněžité a věcné dávky sociální péče). Pokud jde o ostatní oblasti 

pokryté tímto ustanovením, možnost omezení  nebyla využita s ohledem na neexistenci příslušných systémů. 
11. k čl. 25 odst. 1 - potvrzení o přechodném pobytu je vydáváno na žádost občana EU. V případě uplatňování práv na rovné zacházení ve smyslu směrnice 2004/38/ES není toto potvrzení vyžadováno, viz např. § 

45 zákona  č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), upravující náležitosti ohlášení živnosti. 
12. k čl. 34 - ČR (MPSV) provedla informační kampaň prostřednictvím publikace informačního letáku „Práva občanů EU a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států - 

Směrnice 2004/38/EC (nová platná právní úprava)“ distribuovaného v češtině a angličtině. Ministerstvo vnitra, jako gestor vnitrostátní právní úpravy, zveřejní na svých internetových stránkách účinné znění 
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Veřejnost je informována i prostřednictvím odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra. 

13. k čl. 40 odst. 1 - odkaz na směrnici byl proveden vložením poznámky pod čarou do zákona č. 326/1999 Sb. 
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Celex: 32006L0126 Lhůta pro implementaci 19.01.2011 Úřední věstník                     L 403 2006 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 5. 4. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech 

(přepracované znění)  
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace stanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná
mka 

 
Čl. 1 odst. 1 Členské státy zavedou vnitrostátní řidičský průkaz podle vzoru 

Společenství uvedeného v příloze I v souladu s ustanoveními této 
směrnice. Znak na první straně řidičských průkazů podle vzoru 
Společenství obsahuje rozlišovací značku členského státu, který 
průkaz vydává. 

361/2000 § 104 odst. 
1 

V České republice se vydává řidičský průkaz České republiky 
(dále jen "řidičský průkaz") a mezinárodní řidičský průkaz 
vydaný Českou republikou (dále jen "mezinárodní řidičský 
průkaz"). 

PT  

  361/2000 
297/2011 

§ 104 odst. 
5 

Prováděcí právní předpis stanoví vzor řidičského 
průkazu, mezinárodního řidičského průkazu 
a mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím 
státem a náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím 
státem. 

  

  31/2001 
456/2017 

Příloha 1 Vzor řidičského průkazu České republiky 
 

  

Čl. 1 odst. 2 a 3  (2) Aniž jsou dotčeny předpisy upravující ochranu údajů, mohou 
členské státy jako součást řidičského průkazu zavést datový čip 
(mikročip), jakmile Komise stanoví postupem podle čl. 9 odst. 2 
požadavky na mikročip uvedené v příloze I, jež mají za účel 
změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejich doplněním. 
Tyto požadavky stanoví schválení typu ES, které lze udělit pouze 
tehdy, je-li prokázána odolnost proti pokusům manipulovat s 
údaji nebo je pozměňovat. 
(3) Mikročip obsahuje harmonizované údaje řidičského průkazu 
uvedené v příloze I. 
Po konzultaci s Komisí mohou členské státy uchovávat 
doplňkové údaje, pokud to není žádným způsobem v rozporu s 
prováděním této směrnice. 
Komise může postupem podle čl. 9 odst. 2 měnit přílohu I s 
cílem zajistit budoucí interoperabilitu. 

-------- -------- Fakultativní ustanovení navázané na další činnost Komise. NT  

Čl. 1 odst. 4 Se souhlasem Komise mohou členské státy provést na vzoru 
vyobrazeném v příloze I úpravy nezbytné pro počítačové 
zpracování řidičských průkazů. 
 

-------- -------- Fakultativní ustanovení. NT  

Čl. 2 odst. 1 Řidičské průkazy vydané členskými státy jsou vzájemně 
uznávány. 
 

361/2000 
297/2011 

§ 104 odst. 
2 písm. b) 

K řízení motorových vozidel na území České republiky opravňují 
(...) 
b) řidičský průkaz vydaný jiným členským státem, 

PT  

Čl. 2 odst. 2 Pokud držitel platného vnitrostátního řidičského průkazu bez 
doby správní platnosti uvedené v čl. 7 odst. 2 převede své 

  Fakultativní ustanovení. NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace stanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná
mka 

 
obvyklé bydliště do jiného členského státu než je stát, který 
řidičský průkaz vydal, může hostitelský členský stát 
prodloužením platnosti řidičského průkazu uplatnit na tento 
průkaz doby správní platnosti podle uvedeného článku, a to po 
dvou letech ode dne, kdy držitel převedl své obvyklé bydliště na 
jeho území. 
 

Čl. 3 odst. 1 a 2 (1) Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zamezení 
padělání řidičských průkazů, včetně vzorů řidičských průkazů 
vydaných před vstupem této směrnice v platnost. O těchto 
opatřeních uvědomí Komisi. 
 
(2) Materiál používaný pro řidičské průkazy uvedené v příloze I 
se zabezpečí proti padělání použitím specifikací, jež mají za účel 
změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejich doplněním a 
které stanoví Komise postupem podle čl. 9 odst. 2. Členské státy 
mají možnost zavést doplňkové ochranné prvky. 

  Ustanovení zavazující orgány členských států směrující k přijetí 
nelegislativních opatření souvisejících s vydáváním řidičských 
průkazů.  

NT  

Čl. 3 odst. 3 Členský stát zajistí, aby do 19. ledna 2033 všechny vydávané 
řidičské průkazy nebo řidičské průkazy, které jsou v oběhu, 
splňovaly veškeré požadavky této směrnice. 
 

361/2000 
297/2011 

§ 104 odst. 
5 

Prováděcí právní předpis stanoví vzor řidičského 
průkazu, mezinárodního řidičského průkazu 
a mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím 
státem a náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím 
státem. 

PT  

 
 

 

 297/2011 Čl. V 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 19. ledna 
2013, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 9, 14 až 17, 
19, 21, 25 až 27, 30 až 32, 34, 36 až 38, 43, 45 až 47, 50, 
54, 55, 57, 59, 61, 62, 65, 69, 71, 78, 79, 82, 83, 86 a 93, 
která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012. 

  

  31/2001 
456/2017 

Příloha I 
 

Vzor řidičského průkazu České republiky 
 

  

Čl. 4 odst. 1 Řidičský průkaz podle článku 1 opravňuje k řízení vozidel s 
vlastním pohonem v níže definovaných skupinách. Může být 
vydán od dosažení minimálního věku uvedeného u jednotlivých 
skupin. "Vozidlem s vlastním pohonem" se rozumí jakékoli 
samohybné vozidlo pohybující se po komunikaci vlastní silou, 
jiné než kolejové vozidlo. 

361/2000 
297/2011 

§ 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení 
motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel, 
pro kterou mu bylo řidičské oprávnění uděleno. 
 

PT  

  361/2000 § 103 odst. Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje řidičské   
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Pozná
mka 

 
297/2011 1 oprávnění držitele a jeho rozsah a kterou držitel prokazuje své 

jméno, příjmení a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané podle 
tohoto zákona. 

Čl. 4 odst. 2 Mopedy: 
Skupina AM 
- Dvoukolová vozidla nebo tříkolová vozidla s maximální 
konstrukční rychlostí nepřekračující 45 km/h definovaná v čl. 1 
odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu 
dvoukolových a tříkolových motorových vozidel [5] (s výjimkou 
vozidel s maximální konstrukční rychlostí nejvýše 25 km/h), a 
lehké čtyřkolky definované v čl. 1 odst. 3 písm. a) směrnice 
2002/24/ES, 
- minimální věk pro skupinu AM se stanoví na 16 let. 
 

361/2000 
297/2011 

§ 80a odst. 
1 písm. a) 
 

Do skupiny 
a) AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční 
rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1 
1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru 
nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 
4 kW, 
2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru 
nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 
4 kW, 
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg 
se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 
cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW, 

PT 1. 

  361/2000 
297/2011 

§ 83 odst. 1 
písm. a) 

Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 
a) 15 let, jedná-li se o skupinu AM 

  

Čl. 4 odst. 3 Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj a motorové 
tříkolky 
- "motocyklem" se rozumí dvoukolová vozidla s postranním 
vozíkem nebo bez něj, definovaná v čl. 1 odst. 2 písm. b) 
směrnice 2002/24/ES, 
- "motorovou tříkolkou" se rozumí vozidla se třemi symetricky 
uspořádanými koly, definovaná v čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 
2002/24/ES. 
a) Skupina A1: 
- motocykly s objemem válců do 125 cm3, s výkonem do 11 kW 
a poměrem výkonu ke hmotnosti do 0,1 kW/kg, 
- motorové tříkolky s výkonem do 15 kW, 
- minimální věk pro skupinu A1 se stanoví na 16 let. 
b) Skupina A2: 
- motocykly s výkonem motoru do 35 kW a s poměrem výkonu 
ke hmotnosti do 0,2 kW/kg a nikoli upravené z vozidla s více než 
dvounásobným výkonem; 
- minimální věk pro skupinu A2 se stanoví na 18 let; 
c) Skupina A: 

361/2000 
297/2011 

§ 80a odst. 
1 písm. b). 
c), d)  

Do skupiny 
(…) 
b) A1 jsou zařazeny 
1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu 
nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 
kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru 
nepřevyšujícím 125 cm3, 
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW, 
c) A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem 
nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem 
výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny 
z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem, 
d) A jsou zařazeny 
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, 
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 
15 kW,  

PT  
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Pozná
mka 

 
i) motocykly 
- Minimální věk pro skupinu A se stanoví na 20 let. Avšak řídit 
motocykly této skupiny je možné pouze po nejméně dvouleté 
praxi řízení motocyklů, na něž se vztahuje řidičské oprávnění 
skupiny A2. Od tohoto požadavku na předchozí praxi může být 
upuštěno, pokud je žadateli alespoň 24 let. 
ii) motorové tříkolky s výkonem přesahujícím 15 kW 
- Minimální věk pro motorové tříkolky s výkonem přesahujícím 
15 kW se stanoví na 21 let. 

  361/2000 
297/2011 

§ 83 odst. 1 
písm. b), 
d), f) 

Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která 
dosáhla věku 
(…) 
b) 16 let, jedná-li se o skupinu A1, 
(…) 
d) 18 let, jedná-li se o skupiny A2, B, B+E, C1 a C1+E, 
(…) 
f) 24 let, jedná-li se o skupiny A, D a D+E. 

  

  361/2000 
297/2011 

§ 83 odst. 2 
písm. b) 

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která 
dosáhla 
(…) 
b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky 
držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2. 

  

Čl. 4 odst. 4 motorová vozidla 
- "motorovým vozidlem" se rozumí jakékoli vozidlo s vlastním 
pohonem běžně používané pro přepravu osob nebo zboží po 
silnici nebo pro tažení vozidel používaných pro přepravu osob 
nebo zboží po silnici. Tento pojem zahrnuje trolejbusy, tj. 
vozidla připojená k elektrickému vodiči, ale nejezdící po 
kolejích. Nezahrnuje zemědělské nebo lesnické traktory; 
- "zemědělským nebo lesnickým traktorem" se rozumí jakékoliv 
kolové nebo pásové vozidlo s vlastním pohonem s nejméně 
dvěma nápravami, jehož hlavní funkce spočívá v tažné síle, a 
které je zvláště navrženo, aby tahalo, tlačilo, vozilo nebo 
pracovalo s určitým nářadím, stroji nebo přívěsy používanými při 
zemědělských nebo lesních pracích, a jehož použití pro přepravu 
osob nebo zboží po silnici nebo pro tažení vozidel používaných 

361/2000 
297/2011 
230/2014 
199/2017 

§ 80a odst. 
1 písm. e) 
až o) 

Do skupiny 
(…) 
e) B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou 
vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 
kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 
550 kg u vozidel určených k přepravě zboží, 
f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel 
uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená 
hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 
osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné 
vozidlo o největší povolené hmotnosti 
1. nepřevyšující 750 kg, 
2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této 
jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo 

PT 2. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                                        32006L0126_180424.doc      str. 5 z 
53                  

Celex: 32006L0126 Lhůta pro implementaci 19.01.2011 Úřední věstník                     L 403 2006 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 5. 4. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech 

(přepracované znění)  
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Pozná
mka 

 
pro přepravu osob nebo zboží po silnici je pouze jeho vedlejší 
funkcí. 
a) Skupina B1: 
- čtyřkolky definované v čl. 1 odst. 3 písm. b) směrnice 
2002/24/ES. 
- minimální věk pro skupinu B1 se stanoví na 16 let, 
- skupina B1 je nepovinná; v členských státech, které nezavedou 
tuto skupinu řidičských průkazů, bude k řízení těchto vozidel 
vyžadován řidičský průkaz skupiny B. 
b) Skupina B: 
motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg 
a navržená a zkonstruovaná pro přepravu nejvýše osmi 
cestujících kromě řidiče; motorová vozidla této skupiny mohou 
být doplněna o přívěs s maximální přípustnou hmotností do 750 
kg. 
Aniž jsou dotčeny předpisy pro schvalování typu platné pro 
dotyčná vozidla, je možné motorová vozidla v této skupině 
doplnit o přívěs s maximální přípustnou hmotností do 750 kg, 
pokud maximální přípustná hmotnost této soupravy nepřesahuje 
4250 kg. V případě, že hmotnost této soupravy přesáhne 3500 
kg, vyžadují členské státy v souladu s ustanoveními přílohy V, 
aby tato souprava byla řízena pouze po 
- dokončení výcviku nebo 
- po složení zkoušky dovedností a chování. 
Členské státy mohou též požadovat jak tento výcvik tak složení 
zkoušky dovedností a chování. 
Členské státy uvedou na řidičském průkazu oprávnění k řízení 
takovéto soupravy prostřednictvím příslušného kódu 
Společenství. 
minimální věk pro skupinu B se stanoví na 18 let. 
c) Skupina BE: 
- aniž jsou dotčeny předpisy pro schvalování typu platné pro 
dotyčná vozidla, souprava vozidel sestávající z tažného vozidla 
skupiny B a přívěsu nebo návěsu, pokud maximální přípustná 
hmotnost přívěsu nebo návěsu nepřesahuje 3500 kg, 
- minimální věk pro skupinu BE se stanoví na 18 let. 

3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této 
jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, 
jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu, 
g) C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a 
vozidel uvedených v písmeni i), jejichž největší povolená 
hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, určená 
pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být 
připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti 
nepřevyšující 750 kg, 
h) C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a 
vozidel uvedených v písmenech g) a i), jejichž největší povolená 
hmotnost převyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 
osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo 
o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, 
i) D1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel 
uvedených v písmenech a) až f), určená pro přepravu osob, 
jejichž počet nepřesahuje 16 kromě řidiče a, jejichž délka 
nepřesahuje 8 metrů, ke kterým smí být připojeno přípojné 
vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, 
j) D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel 
uvedených v písmeni i), určená pro přepravu více než 8 osob 
kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o 
největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, 
k) B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla 
uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené 
hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg, 
l) C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená 
hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené 
1. z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o 
největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo 
2. z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o 
největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg, 
m) C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla 
uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené 
hmotnosti vyšší než 750 kg, 
n) D1+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla 
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d) Skupina C1: 
motorová vozidla jiná než vozidla skupin D1 nebo D, jejichž 
maximální přípustná hmotnost je vyšší než 3500 kg, avšak 
nejvýše 7500 kg, a která jsou navržena a zkonstruována pro 
přepravu nejvýše osmi cestujících kromě řidiče; motorová 
vozidla této skupiny mohou být doplněna o přívěs s maximální 
přípustnou hmotností do 750 kg. 
e) Skupina C1E: 
- aniž jsou dotčeny předpisy pro schvalování typu platné pro 
dotyčná vozidla, soupravy vozidel, kde tažné vozidlo patří do 
skupiny C1 a jeho přívěs nebo návěs má maximální přípustnou 
hmotnost vyšší než 750 kg, pokud přípustná hmotnost této 
soupravy nepřesahuje 12000 kg. 
- aniž jsou dotčeny předpisy pro schvalování typu platné pro 
dotyčná vozidla, soupravy vozidel, kde tažné vozidlo patří do 
skupiny B a jeho přívěs nebo návěs má přípustnou hmotnost 
vyšší než 3500 kg, pokud přípustná hmotnost této soupravy 
nepřesahuje 12000 kg. 
- minimální věk pro skupiny C1 a C1E se stanoví na 18 let, aniž 
jsou dotčena ustanovení o řízení těchto vozidel uvedená ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. 
července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů 
některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu 
[6], 
f) Skupina C: 
motorová vozidla jiná než vozidla skupin D1 nebo D, jejichž 
maximální přípustná hmotnost je vyšší než 3500 kg a která jsou 
navržena a zkonstruována pro přepravu nejvýše osmi cestujících 
kromě řidiče; motorová vozidla této skupiny mohou být doplněna 
o přívěs s maximální přípustnou hmotností do 750 kg, 
g) Skupina CE: 
- aniž jsou dotčeny předpisy pro schvalování typu platné pro 
dotyčná vozidla, soupravy vozidel, kde tažné vozidlo patří do 
skupiny C a jeho přívěs nebo návěs má maximální přípustnou 
hmotnost vyšší než 750 kg, 
- minimální věk pro skupiny C a CE se stanoví na 21 let, aniž 

uvedeného v písmeni i) a přípojného vozidla o největší povolené 
hmotnosti vyšší než 750 kg, 
o) D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla 
uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené 
hmotnosti vyšší než 750 kg. 
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jsou dotčena ustanovení o řízení těchto vozidel uvedená ve 
směrnici 2003/59/ES, 
h) Skupina D1: 
motorová vozidla navržená a zkonstruovaná pro přepravu 
nejvýše 16 cestujících kromě řidiče a o maximální délce nejvýše 
8 m; motorová vozidla této skupiny mohou být doplněna o přívěs 
s maximální přípustnou hmotností do 750 kg. 
i) Skupina D1E: 
- aniž jsou dotčeny předpisy pro schvalování typu platné pro 
dotyčná vozidla, soupravy vozidel, kde tažné vozidlo patří do 
skupinyD1 a jeho přívěs má maximální přípustnou hmotnost 
vyšší než 750 kg, 
- minimální věk pro skupiny D1 a D1E se stanoví na 21 let, aniž 
jsou dotčena ustanovení o řízení těchto vozidel uvedená ve 
směrnici 2003/59/ES, 
j) Skupina D: 
motorová vozidla navržená a zkonstruovaná pro přepravu více 
než osm cestujících kromě řidiče; motorová vozidla, která je 
možné řídit s průkazem skupiny D, mohou být doplněna o přívěs 
s maximální přípustnou hmotností do 750 kg. 
k) Skupina DE: 
- aniž jsou dotčeny předpisy pro schvalování typu pro dotyčná 
vozidla, soupravy vozidel, kde tažné vozidlo je ve skupině D a 
jeho přívěs má maximální přípustnou hmotnost přesahující 750 
kg, 
- minimální věk pro skupiny D a DE se stanoví na 24 let, aniž 
jsou dotčena ustanovení o řízení těchto vozidel uvedená ve 
směrnici 2003/59/ES. 

  361/2000 
297/2011 

§ 83 odst. 1 
písm. c) až 
f) 

 Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která 
dosáhla věku  
(…) 
c) 17 let, jedná-li se o skupiny B1 a T, 
d) 18 let, jedná-li se o skupiny A2, B, B+E, C1 a C1+E, 
e) 21 let, jedná-li se o skupiny C, C+E, D1, D1+E, 
f) 24 let, jedná-li se o skupiny A, D a D+E. 

  

  361/2000 § 83 odst. 2 Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit   
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297/2011 písm. a) rovněž osobě, která dosáhla 

a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno 
jen na tříkolová motorová vozidla, nebo  
(…) 

Čl. 4 odst. 5 Se souhlasem Komise mohou členské státy z uplatňování tohoto 
článku vyjmout některé zvláštní typy vozidel s vlastním 
pohonem, jako například speciální vozidla pro osoby se 
zdravotním postižením. 
Členské státy mohou z působnosti této směrnice vyjmout vozidla 
používaná ozbrojenými silami a civilní obranou nebo vozidla pod 
jejich kontrolou. 

-------- ----- Fakultativní ustanovení. NT  

Čl. 4 odst. 6 Členské státy mohou zvýšit nebo snížit minimální věkovou 
hranici pro vydání řidičského průkazu: 
a) u skupiny AM snížit až na 14 let nebo zvýšit až na 18 let; 
b) u skupiny B1 zvýšit až na 18 let; 
c) u skupiny A1 zvýšit až na 17 nebo 18 let, 
- pokud mezi minimální věkovou hranicí pro skupinu A1 a 
minimální věkovou hranicí pro skupinu A2 existuje rozdíl dvou 
let, a 
- řízení motocyklů skupiny A je možné pouze po nejméně 
dvouleté praxi řízení motocyklů skupiny A2, podle čl. 4 odst. 3 
písm. c) bodu i); 
d) u skupin B a BE snížit až na 17 let. 
Členské státy mohou snížit minimální věkovou hranici u skupiny 
C na 18 let a u skupiny D na 21 let, pokud jde o: 
a) vozidla používaná hasičským sborem a vozidla používaná pro 
udržování veřejného pořádku, 
b) vozidla procházející zkušební jízdou v souvislosti s jejich 
opravou nebo údržbou. 
Řidičské průkazy vydané osobám nižšího věku, než je uvedeno v 
odstavcích 2 až 4, jsou v souladu s tímto odstavcem platné pouze 
na území vydávajícího členského státu, dokud držitel průkazu 
nedosáhne minimální věkové hranice stanovené v odstavcích 2 
až 4. 
Členské státy mohou uznat na svém území platnost řidičských 
průkazů vydaných řidičům mladším než jsou minimální věkové 

361/2000 
297/2011 

§ 83 odst. 1 
písm. a), c) 

Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která 
dosáhla věku 
a) 15 let, jedná-li se o skupinu AM, 
(…) 
c) 17 let, jedná-li se o skupiny B1 a T, 

PT  
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hranice uvedené v odstavcích 2 až 4. 

  361/2000 
297/2011 

§ 83 odst. 5 Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která 
dosáhla věku 18 let, a pro skupinu D osobě, která dosáhla věku 
21 let. Tato řidičská oprávnění omezí obecní úřad obce s 
rozšířenou působností do dosažení věku stanoveného v odstavci 
1 písm. e) a f) pouze k řízení vozidel 
a) Ministerstva vnitra používaných policií, 
b) Vězeňské služby České republiky, 
c) ozbrojených sil České republiky, 
d) obecní policie, 
e) Hasičského záchranného sboru České republiky 
a jednotek požární ochrany, 
f) celních orgánů, 
g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou 
nebo údržbou. 

  

Čl. 5 odst. 1 V řidičském průkazu je uvedeno, za jakých podmínek je řidič 
oprávněn řídit. 
 

361/2000 
297/2011 
199/2017 

§ 105 odst. 
1 písm. f) a 
l) 

Řidičský průkaz obsahuje tyto údaje: 
(...) 
f) skupiny vozidel, které je držitel oprávněn řídit, a datum vzniku 
řidičského oprávnění pro každou z těchto skupin vozidel, 
(...) 
l) záznamy o podmínění, omezení nebo rozšíření rozsahu 
řidičského oprávnění nebo o profesní způsobilosti řidiče. 

PT  

Čl. 5 odst. 2 Pokud je z důvodu tělesného postižení řidič oprávněn řídit pouze 
určité typy vozidel nebo vozidla upravená, skládají se zkoušky 
dovedností a chování podle článku 7 v takovém vozidle. 

247/2000 
 

§ 9 odst. 3 V autoškole lze použít jako výcvikové vozidlo vozidlo 
konstrukčně přizpůsobené tělesně postižené osobě, které není 
výcvikovým vozidlem. 

PT  

  247/2000 
297/2011 
478/2001 
48/2016 

§ 43 odst. 7 Pokud je zkouška prováděna na vozidle, které je konstrukčně 
přizpůsobené osobě tělesně postižené, nebo na vozidle, které je 
vybavené automatickou převodovkou, zapíše zkušební komisař 
tuto skutečnost do žádosti o přijetí k výuce a výcviku a do 
protokolu o zkouškách. Tento zápis pak slouží jako podklad pro 
omezení řidičského oprávnění podle zvláštního zákona2a). 

  

Čl. 6 odst. 1 Vydávání řidičských průkazů se řídí těmito podmínkami: 
a) průkazy pro skupiny C1, C, D1 a D lze vydat pouze řidičům, 
kteří jsou již oprávněni řídit vozidla skupiny B, 
b) průkazy pro skupiny BE, C1E, CE, D1E a DE lze vydat pouze 
řidičům, kteří jsou již oprávněni řídit vozidla skupin B, C1, C, 

361/2000 
297/2011 

§ 91  Řidičské oprávnění pro 
a) skupinu D nebo D1 lze udělit jen žadateli, který je již 
držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B, 
b) skupinu C nebo C1 lze udělit jen žadateli, který je již 
držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B, 

PT  
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D1 a D. 
 

c) skupinu B+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem 
řidičského oprávnění pro skupinu B, 
d) skupinu C+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem 
řidičského oprávnění pro skupinu C, 
e) skupinu C1+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem 
řidičského oprávnění pro skupinu C1, 
f) skupinu D+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem 
řidičského oprávnění pro skupinu D, 
g) skupinu D1+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem 
řidičského oprávnění pro skupinu D1.“. 

Čl. 6 odst. 2 Platnost řidičských průkazů je stanovena takto: 
a) průkazy vydané pro skupiny C1E, CE, D1E nebo DE platí pro 
soupravy vozidel skupiny BE, 
b) průkazy vydané pro skupinu CE platí pro skupinu DE, pokud 
jsou jejich držitelé oprávněni řídit vozidla skupiny D, 
c) průkazy vydané pro skupiny CE a DE platí pro soupravy 
vozidel skupin C1E a D1E, 
d) průkazy vydané pro jakoukoliv skupinu platí pro vozidla 
skupiny AM. Členský stát však může u řidičských průkazů 
vydaných na svém území omezit rovnocennost u skupiny AM na 
skupiny A1, A2 a A, pokud tento členský stát uloží jako 
podmínku pro získání skupiny AM praktickou zkoušku, 
e) průkazy vydané pro skupinu A2 platí také pro skupinu A1, 
f) průkazy vydané pro skupiny A, B, C nebo D platí pro skupiny 
A1, A2, B1, C1 nebo D1. 
 

361/2000 
297/2011 
48/2016 

§ 81 odst. 1 Řidičské oprávnění udělené pro skupinu 
a) A2 opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1, 
b) A opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a 
A2, 
c) B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s 
automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1, 
d) C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1, 
e) D opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D1, 
f) C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin 
B+E a C1+E, 
g) D+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin 
B+E a D1+E, 
h) C1+E nebo D1+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených 
do skupiny B+E, 
i) C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny 
D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D. 

PT  

  361/2000 
297/2011 

§ 81 odst. 2 Řidičské oprávnění udělené pro kteroukoli skupinu s výjimkou 
skupiny T opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny 
AM. 

  

Čl. 6 odst. 3 Pro řízení na svém území mohou členské země stanovit tuto 
rovnocennost: 
a) motorových tříkolek v rámci průkazu skupiny B, pro motorové 
tříkolky s výkonem vyšším než 15 kW, pokud je držiteli průkazu 
skupiny B alespoň 21 let, 
b) motocyklů skupiny A1 v rámci průkazu skupiny B. 
Jelikož tento odstavec platí pouze na jejich území, členské státy 

361/2000 
297/2011 
48/2016 

§ 81 odst. 1 
písm. c) 
 

Řidičské oprávnění udělené pro skupinu 
(…) 
c) B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s 
automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1, 

PT  
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mka 

 
na řidičském průkazu neuvádějí, že držitel je oprávněn řídit tato 
vozidla. 

  361/2000 
297/2011 

§ 81 odst. 3 Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, 
který dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel 
zařazených do skupiny A. 

  

Čl. 6 odst. 4 Po konzultaci s Komisí mohou členské státy na svém území 
povolit řízení: 
a) vozidel skupiny D1 (s maximální přípustnou hmotností do 
3500 kg, do které není zahrnuto případné zvláštní zařízení určené 
pro přepravu osob se zdravotním postižením) řidičům starším 21 
let, kteří jsou držiteli řidičského průkazu skupiny B, jejž získali 
nejméně před dvěma lety, pokud jsou vozidla používána 
neziskovými organizacemi k sociálním účelům a pokud řidič 
poskytuje své služby jako dobrovolník; 
b) vozidel s maximální přípustnou hmotností nad 3500 kg 
řidičům starším 21 let, kteří jsou držiteli řidičského průkazu 
skupiny B, jejž získali nejméně před dvěma lety, pokud jsou tato 
vozidla určena zejména k používání v zaparkovaném stavu k 
výuce nebo rekreaci, pokud jsou používána neziskovými 
organizacemi pro sociální účely a pokud jsou upravena tak, že 
nemohou být použita pro přepravu více než devíti osob ani pro 
přepravu nákladu jiného než který je naprosto nezbytný pro tyto 
účely. 

----- --------- Fakultativní ustanovení. NT  

Čl. 7 odst. 1 Řidičské průkazy se vydávají pouze žadatelům, kteří: 
a) složili zkoušku dovedností a chování a teoretickou zkoušku a 
splňují zdravotní požadavky, v souladu s ustanoveními příloh II a 
III, 
b) složili teoretickou zkoušku, pouze pokud jde o skupinu AM; 
členské státy mohou u této skupiny požadovat, aby žadatelé 
složili zkoušku dovedností a chování a aby se podrobili 
lékařskému vyšetření. 
Pro tříkolky a čtyřkolky v rámci této skupiny mohou členské 
státy uložit zvláštní zkoušku dovedností a chování. Pro odlišení 
vozidel skupiny AM je možné na řidičském průkazu uvádět 
vnitrostátní kód, 
c) pokud jde o skupinu A2 nebo skupinu A a za podmínky 

361/2000 
411/2005 
297/2011 
193/2012 
396/2012 
390/2012 
183/2017 
 
 

§ 82 odst. 1 Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která 
a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem, 
b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel, 
c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel, 
d) má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde 
alespoň 6 měsíců studuje, 
e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem, 
f) není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti 
spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není 
povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění, osobě, 
které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení 
spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo osobě, 
která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů, 

PT  
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získání nejméně dvouleté praxe řízení motocyklů skupiny A1 
nebo skupiny A2, složili pouze zkoušku dovedností a chování 
nebo dokončili výcvik podle přílohy VI, 
d) dokončili výcvik nebo složili zkoušku dovedností a chování, 
nebo dokončili výcvik a složili zkoušku dovedností a chování 
podle přílohy V, pokud jde o skupinu B pro řízení soupravy 
vozidel podle definice v čl. 4 odst. 4 písm. b) druhém 
pododstavci, 
e) mají obvyklé bydliště na území členského státu vydávajícího 
průkaz nebo mohou doložit, že už tam alespoň šest měsíců 
studují. 

g) není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným 
členským státem, 
h) není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu 
na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, 
pokud se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel během 
této zkušební doby. 

  361/2000 
297/2011 

§ 83 odst. 2 
písm. b)  

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit 
rovněž osobě, která dosáhla 
(…) 
b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky 
držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2. 

 
 

 

  247/2000 
297/2011 

§ 19 písm. 
b) bod 1 až 
3 

Doplňovací výuka a výcvik mohou být poskytnuty pouze žadateli 
o řidičské oprávnění, který 
(…) 
b) žádá o 
1. rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A1 na skupinu A2, 
2. rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A2 na skupinu A, 
nebo 
3. rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu B na jízdní 
soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o 
největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, jejichž 
největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, nebo 
(…) 

  

  247/2000 
478/2001 
297/2011 

§ 39 odst. 1 Žadatel o řidičské oprávnění se musí podrobit zkoušce z odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel, která se skládá ze 
zkoušky 
a) z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a 
zdravotnické přípravy, 
b) ze znalostí ovládání a údržby vozidla, jde-li o žadatele o 
řidičské oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, 
D nebo D+E, 
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c) z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem. 

  247/2000 
297/2011 
230/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 45b odst. 
1 písm. a) a 
b) a odst. 3 

(1) Žadatel o řidičské oprávnění je povinen absolvovat pouze 
doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a 
stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42, 
pokud jde o žadatele o řidičské oprávnění 
a) pro skupinu A2, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského 
oprávnění pro skupinu A1, nebo 
b) pro skupinu A, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského 
oprávnění pro skupinu A2. 
(…) 
(3) Pro rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu B na 
jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla 
o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, jejichž 
největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, je žadatel o 
řidičské oprávnění, který neabsolvoval zkoušku v řízení 
motorového vozidla na takovéto jízdní soupravě, povinen 
absolvovat doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném 
rozsahu a stejným způsobem, jako zkouška z praktické jízdy 
podle § 42. 

  

  9600     
Čl. 7 odst. 2 a) Od 19. ledna 2013 mají průkazy vydané členskými státy pro 

skupiny AM, A1, A2, A, B, B1 a BE správní platnost 10 let. 
Členské státy si mohou zvolit takové průkazy vydávat se správní 
platností až do 15 let. 
b) Od 19. ledna 2013 mají průkazy vydané členskými státy pro 
skupiny C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E správní platnost 5 let. 
c) Prodloužením platnosti řidičského průkazu může započít nová 
doba správní platnosti pro jinou skupinu nebo skupiny vozidel, 
které je držitel průkazu oprávněn řídit, pokud je to v souladu s 
podmínkami stanovenými v této směrnici. 
d) Přítomnost mikročipu podle článku 1 není nezbytným 
předpokladem pro platnost řidičského průkazu. Ztráta nebo 
nečitelnost mikročipu nebo jeho jakékoliv jiné poškození nemá 
vliv na platnost dokladu. 

361/2000 
297/2011 

§ 110 odst. 
3 

(3) Řidičský průkaz vydaný podle odstavce 2 platí pro řízení 
motorových vozidel po dobu  
a) 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské 
oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D 
nebo D+E, 
b) 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech. 

PT  

Čl. 7 odst. 3 Prodloužení platnosti řidičských průkazů po skončení jejich 
správní platnosti je podmíněno: 

361/2000 
297/2011 

§ 87 odst. 1 Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat 
a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem 

PT  
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a) trvalým splňováním minimálních požadavků na tělesnou a 
duševní způsobilost k řízení podle přílohy III pro řidičské 
průkazy skupiny C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E; a 
b) obvyklým bydlištěm na území členského státu vydávajícího 
průkaz nebo doložením, že tam žadatelé už alespoň šest měsíců 
studují. 
Při prodloužení platnosti řidičských průkazů skupin AM, A, A1, 
A2, B, B1 a BE mohou členské státy vyžadovat vyšetření s 
uplatněním minimálních požadavků na tělesnou a duševní 
způsobilost k řízení podle přílohy III. 
Členské státy mohou omezit dobu správní platnosti uvedenou v 
odstavci 2 u řidičských průkazů jakékoli skupiny vydaných 
začínajícím řidičům s cílem použít pro tyto řidiče zvláštní 
opatření, zaměřená na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 
Členské státy mohou omezit dobu správní platnosti prvního 
řidičského průkazu vydaného začínajícím řidičům u skupin C a D 
na 3 roky, aby mohly na tyto řidiče uplatnit zvláštní opatření s 
cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu na svém území. 
Členské státy mohou omezit dobu správní platnosti uvedenou v 
odstavci 2 u jednotlivých řidičských průkazů jakékoli skupiny, 
pokud se zjistí, že je nezbytné uplatnit častější lékařské prohlídky 
nebo jiná zvláštní opatření, jako jsou například omezení pro 
řidiče dopouštějící se dopravních přestupků. 
Členské státy mohou zkrátit dobu správní platnosti uvedenou v 
odstavci 2 u řidičských průkazů držitelů pobývajících na jejich 
území, kteří dosáhli věku 50 let, za účelem uplatnění častějších 
lékařských prohlídek nebo jiných zvláštních opatření, jako jsou 
například opakovací kurzy. Tuto zkrácenou dobu správní 
platnosti je možné použít pouze při prodloužení platnosti 
řidičského průkazu. 

zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré 
barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné 
znamení, 
b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a 
u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v 
pracovní smlouvě, 
c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem 
samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního 
právního předpisu,28) 
d) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, 
D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené 
do některé z těchto skupin vozidel, 
e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení 
motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu. 

  361/2000 
 

§ 87 odst. 2 Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 
povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v 
odstavci 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do 
dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku 
každoročně. 

  

  361/2000 88 odst. 4 Je-li povinná osoba podle výsledku pravidelné lékařské prohlídky   
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320/2002 
297/2011 

zdravotně způsobilá s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilá, 
oznámí posuzující lékař tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s 
rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště 
nebo místa studia povinné osoby a u osob uvedených v § 87 odst. 
1, které jsou v pracovněprávním vztahu, i zaměstnavateli. 

  361/2000 
 

§ 109 odst. 
2 písm. d) 

Řidičský průkaz se rovněž vydá držiteli řidičského oprávnění, 
(…) 
d) kterému končí platnost řidičského průkazu nebo jehož řidičský 
průkaz je neplatný podle § 118, 

  

  361/2000 
297/2011 

§ 109 odst. 
7 písm. b) 

Žádost o vydání řidičského průkazu podle odstavce 6 musí mít 
písemnou formu a musí v ní být uvedeno 
(…) 
b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky 
nebo místo studia, 

  

Čl. 7 odst. 4 Aniž jsou dotčeny vnitrostátní trestní a policejní právní předpisy, 
mohou členské státy po konzultaci s Komisí uplatňovat na 
vydávání řidičských průkazů své vnitrostátní předpisy týkající se 
jiných podmínek než těch, které byly stanoveny v této směrnici. 

---- -------- Fakultativní ustanovení. NT  

Čl. 7 odst. 5 a) Nikdo nesmí být držitelem více než jednoho řidičského 
průkazu, 
b) členský stát odmítne vydat řidičský průkaz, jestliže zjistí, že 
žadatel již je držitelem řidičského průkazu, 
c) členské státy přijmou k písmeni b) nezbytná opatření. 
Nezbytná opatření, pokud jde o vydání, náhradu, prodloužení 
platnosti nebo výměnu řidičského průkazu, zahrnují ověření 
skutečností u ostatních členských států, pokud existují přiměřené 
důvody se domnívat, že daný žadatel již je držitelem jiného 
řidičského průkazu, 
d) za účelem usnadnění kontrol podle písmene b) využívají 
členské státy síť řidičských průkazů EU, a to od okamžiku jejího 
zprovoznění. 
Aniž je dotčen článek 2, členský stát vydávající průkaz s 
náležitou péčí zajistí, aby osoba splňovala požadavky stanovené 
v odstavci 1 tohoto článku, a pokud je zjištěno, že průkaz byl 
vydán, aniž by byly tyto požadavky splněny, použijí své 
vnitrostátní právní předpisy týkající se zrušení nebo odebrání 

361/2000 
297/2011 

§ 92 odst. 4 
písm. e)  

K žádosti musí být přiložen 
(…) 
e) čestné prohlášení žadatele, že 
1. není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným 
členským státem a 
2. jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti 
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo že jeho 
řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že 
již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba 
pro opětovné udělení řidičského oprávnění, 
 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace stanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná
mka 

 
oprávnění k řízení. 
 

  361/2000 
297/2011 

§ 92 odst. 5 Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje 
podle odstavce 3, které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti 
vrátí žadateli. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností 
pochybnost o pravdivosti údajů uvedených v čestném prohlášení 
podle odstavce 4, ověří si jejich pravdivost u příslušného úřadu 
státu, ve kterém měl žadatel předchozí obvyklé bydliště. 

  

  361/2000 
297/2011 

§ 94 odst. 1 
písm. c) 

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností 
řidičské oprávnění odejme, pokud jeho držitel 
(…) 
c) nesplňoval při udělení řidičského oprávnění podmínky 
uvedené v § 82; v případě nesplnění podmínky uvedené v § 82 
odst. 1 písm. d) se řidičské oprávnění neodejme, pokud v řízení 
vyjde najevo, že držitel řidičského oprávnění již tuto podmínku 
splňuje. 

  

  361/2000 
411/2005 
297/2011 

§ 110 odst. 
6 

Držitel řidičského oprávnění nesmí mít více než jeden platný 
řidičský průkaz, řidičský průkaz členského státu nebo řidičský 
průkaz vydaný cizím státem. 

  

  361/2000 
297/2011 

§ 116 odst. 
1  

Držitel platného řidičského průkazu členského státu, který má na 
území České republiky obvyklé bydliště, může požádat příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského 
průkazu výměnou za řidičský průkaz členského státu. Má--li 
obecní úřad obce s rozšířenou působností pochybnost o platnosti 
řidičského průkazu členského státu nebo o pravdivosti údajů 
uvedených v čestném prohlášení podle § 109 odst. 8 písm. h), 
ověří si u příslušného úřadu členského státu, který řidičský 
průkaz členského státu vydal, platnost tohoto řidičského průkazu 
a zda žadateli nebylo řidičské oprávnění pozastaveno nebo 
odejmuto. 

  

Čl. 8  Změny nezbytné k přizpůsobení příloh I až VI vědeckému a 
technickému pokroku se přijímají postupem podle čl. 9 odst. 2. 

--------- -------- Není relevantní z hlediska transpozice (úprava procesního 
postupu, komitologie). 

NT  

Čl. 9 1. Komisi je nápomocen Výbor pro řidičské průkazy. 
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a 
článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 

--------- -------- Není relevantní z hlediska transpozice ( komitologie). NT  
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Ustanovení 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná
mka 

 
zmíněného rozhodnutí. 

Čl. 10 Od vstupu této směrnice v platnost musí zkušební komisaři 
splňovat minimální požadavky stanovené v příloze IV. 
Na zkušební komisaře, kteří v této funkci pracují již před 19. 
lednem 2013, se vztahují pouze požadavky týkající se opatření v 
oblasti zabezpečování kvality a pravidelných školení. 
 

247/2000 
478/2001 
297/2011 

§ 34 odst. 1 
a 2 

(1) O vydání průkazu zkušebního komisaře rozhoduje 
Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo"). 
Ministerstvo vydá průkaz zkušebního komisaře na základě 
písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že 
a) je starší 25 let, 
b) má ukončeno střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, 
c) je nejméně 5 let držitelem řidičského oprávnění pro skupinu 
vozidel, pro kterou bude žadatele o řidičské oprávnění zkoušet, 
d) absolvoval základní školení pro zkušební komisaře a zkouškou 
prokázal dovednosti vztahující se k provádění a hodnocení 
zkoušek odborné způsobilosti, znalosti předpisů o provozu na 
pozemních komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel a znalosti ovládání a 
údržby vozidla, řízení vozidla a bezpečné jízdy, 
e) nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu 
řízení motorových vozidel a že mu v posledních pěti letech nebyl 
takový trest uložen. 
(2) Základní školení žadatelů o vydání průkazu zkušebního 
komisaře a zkoušky provádí ministerstvo. Ministerstvo může na 
základě výsledku výběrového řízení provedeného podle 
zvláštního právního předpisu3a) pověřit prováděním základního 
školení právnickou osobu. 

PT  

Čl. 11 odst. 1 Pokud držitel platného řidičského průkazu vydaného jedním 
členským státem převede obvyklé bydliště do jiného členského 
státu, může požádat o výměnu svého řidičského průkazu za 
rovnocenný průkaz. Úkolem členského státu provádějícího tuto 
výměnu je zkontrolovat, pro kterou skupinu je předkládaný 
řidičský průkaz ve skutečnosti stále platný. 

361/2000 
411/2005 
297/2011 

§ 109 odst. 
2 písm. e)  

Řidičský průkaz se rovněž vydá držiteli řidičského oprávnění, 
(…) 
e) který žádá o výměnu řidičského průkazu členského státu nebo 
řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz, 

PT  

  361/2000 
297/2011 

§ 116 odst. 
1 

Držitel platného řidičského průkazu členského státu, který má na 
území České republiky obvyklé bydliště, může požádat příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského 
průkazu výměnou za řidičský průkaz členského státu. Má-li 
obecní úřad obce s rozšířenou působností pochybnost o platnosti 
řidičského průkazu členského státu nebo o pravdivosti údajů 
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Pozná
mka 

 
uvedených v čestném prohlášení podle § 109 odst. 8 písm. h), 
ověří si u příslušného úřadu členského státu, který řidičský 
průkaz členského státu vydal, platnost tohoto řidičského průkazu 
a zda žadateli nebylo řidičské oprávnění pozastaveno nebo 
odejmuto. 

Čl. 11 odst. 2 S výhradou zachování zásady teritoriality trestních a policejních 
právních předpisů mohou členské státy, v nichž mají držitelé 
řidičských průkazů obvyklé bydliště, uplatňovat své vnitrostátní 
právní předpisy týkající se omezení, pozastavení, odejmutí nebo 
zrušení řidičského oprávnění na držitele řidičského průkazu 
vydaného jiným členským státem a v případě potřeby řidičský 
průkaz za tímto účelem vyměnit. 

---- ------- Fakultativní ustanovení. NT  

Čl. 11 odst. 3 Členský stát provádějící výměnu vrátí starý průkaz orgánům 
členského státu, který jej vydal, a uvede důvody výměny. 
 

361/2000 
411/2005 
297/2011 

§ 116 odst. 
5 

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vrátí řidičský 
průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím 
státem, za který byl výměnou vydán řidičský průkaz, státu, který 
řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný 
cizím státem vydal. Na žádost držitele podle odstavce 3 nebo 4 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností uschová 
řidičský průkaz vydaný cizím státem do doby jeho opětovné 
výměny za vydaný řidičský průkaz. 

PT  

Čl. 11 odst. 4 Členský stát odmítne vydat řidičský průkaz žadateli, jehož 
řidičský průkaz byl v jiném členském státě omezen, pozastaven 
nebo odejmut. 
Členský stát odmítne uznat platnost každého řidičského průkazu, 
který jiný členský stát vydal osobě, jejíž řidičský průkaz je na 
území prvního státu omezen, pozastaven nebo odejmut. 
Členský stát může rovněž odmítnout vydat řidičský průkaz 
žadateli, jehož řidičský průkaz byl v jiném členském státě zrušen. 

361/2000 
297/2011 

§ 82 odst. 2 Řidičské oprávnění nelze udělit osobě, jejíž 
řidičské oprávnění bylo v jiném členském státě pozastaveno 
nebo odejmuto, nebo jí byl uložen zákaz činnosti 
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, 
pokud neuplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského 
oprávnění. 
 

PT  

  361/2000 
297/2011 

§ 92 odst. 4 
písm. d), e)  

K žádosti musí být přiložen 
(…) 
d) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na 
území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného 
důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu 
podle § 82 odst. 4; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště 
žadatele je zejména 
1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců 
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Pozná
mka 

 
na území České republiky, 
2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k 
nemovitosti, 
3. nájemní smlouva k nemovitosti, 
4. potvrzení o zaměstnání, 
5. výpis z živnostenského rejstříku, 
e) čestné prohlášení žadatele, že 
1. není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným 
členským státem a 
2. jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti 
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo že jeho 
řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že 
již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba 
pro opětovné udělení řidičského oprávnění, 

  361/2000 
297/2011 

§ 92 odst. 5 Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje 
podle odstavce 3, které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti 
vrátí žadateli. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností 
pochybnost o pravdivosti údajů uvedených v čestném prohlášení 
podle odstavce 4, ověří si jejich pravdivost u příslušného úřadu 
státu, ve kterém měl žadatel předchozí obvyklé bydliště. 

  

  361/2000 
297/2011 

§ 94 odst. 1 
písm. c)  

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností 
řidičské oprávnění odejme, pokud jeho držitel 
(…) 
c) nesplňoval při udělení řidičského oprávnění podmínky 
uvedené v § 82; v případě nesplnění podmínky uvedené v § 82 
odst. 1 písm. d) se řidičské oprávnění neodejme, pokud v řízení 
vyjde najevo, že držitel řidičského oprávnění již tuto podmínku 
splňuje. 

  

  361/2000 
297/2011 
199/2017 

§ 109 odst. 
8 písm. f), 
g) 

K žádosti o vydání řidičského průkazu podle odstavců 6 a 7 musí 
být přiložen 
(…) 
f) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na 
území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného 
důkazního prostředku k jeho prokázání; dokladem prokazujícím 
obvyklé bydliště žadatele je zejména 
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Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace stanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná
mka 

 
1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců 
na území České republiky, 
2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k 
nemovitosti, 
3. nájemní smlouva k nemovitosti, 
4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání, 
5. výpis z živnostenského rejstříku, 
g) čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem 
nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení 
motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo 
pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou 
byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení 
řidičského oprávnění, jde-li o vydání řidičského průkazu podle 
odstavce 2 písm. e) a g); bylo-li řidičské oprávnění žadateli jiným 
členským státem omezeno nebo podmíněno, uvede tuto 
skutečnost a rozsah omezení nebo podmínění v čestném 
prohlášení. 

Čl. 11 odst. 5 Náhradu za řidičský průkaz, který byl například ztracen nebo 
odcizen, je možné získat pouze od příslušných orgánů členského 
státu, ve kterém má držitel obvyklé bydliště; tyto orgány vydají 
náhradní průkaz na základě údajů, které mají k dispozici, nebo 
případně na základě dokladů poskytnutých příslušnými orgány 
členského státu, který vydal původní průkaz. 

361/2000 
411/2005 
297/2011 

§ 109 odst. 
2 písm. g) 

Řidičský průkaz se rovněž vydá držiteli řidičského oprávnění, 
(…) 
g) který žádá o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský 
průkaz Evropských společenství ztracený, odcizený, zničený 
nebo poškozený. 

PT  

  361/2000 
320/2002 
411/2005 
297/2011 

§ 115 odst. 
3 

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli 
řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení podle odstavce 1 
potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení 
řidičského průkazu. V potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, 
poškození nebo zničení řidičského průkazu musí být uvedeno 
a) jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění, 
b) obec obvyklého bydliště držitele řidičského oprávnění na 
území České republiky, 
c) datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského 
oprávnění, pokud mu bylo přiděleno, 
d) skupiny vozidel, které je držitel řidičského oprávnění 
oprávněn řídit, a datum vzniku řidičského 
oprávnění pro každou z těchto skupin vozidel, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace stanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná
mka 

 
e) datum ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského 
průkazu, 
f) datum vydání potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození 
nebo zničení řidičského průkazu. 

  361/2000 
411/2005 
170/2007 
297/2011 

§ 116 odst. 
2 

Držitel platného řidičského průkazu členského státu, který má na 
území České republiky obvyklé bydliště, může požádat příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského 
průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, 
odcizený, zničený nebo poškozený. Žadatel o vydání řidičského 
průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, 
odcizený, zničený nebo poškozený poskytne příslušnému 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností všechny údaje 
potřebné k vydání řidičského průkazu. Obecní úřad obce s 
rozšířenou působností ověří poskytnuté údaje u příslušného 
úřadu členského státu, který tento řidičský průkaz členského státu 
společenství vydal, a oznámí mu ztrátu, odcizení, poškození nebo 
zničení tohoto řidičského průkazu. 

  

Čl. 11 odst. 6 Pokud členský stát vymění řidičský průkaz vydaný třetí zemí za 
řidičský průkaz podle vzoru Společenství, je tato výměna v 
průkazu odpovídajícímu vzoru Společenství zaznamenána, stejně 
jako jakékoliv následné prodloužení platnosti nebo náhrada 
průkazu. 
Tato výměna může být provedena pouze tehdy, jestliže byl 
řidičský průkaz vydaný třetí zemí vrácen příslušným orgánům 
členského státu, který výměnu provádí. Pokud držitel tohoto 
průkazu převede své obvyklé bydliště do jiného členského státu, 
nemusí tento stát použít zásadu vzájemného uznávání stanovenou 
v článku 2. 

361/2000 
411/2005 
297/2011 

§ 116 odst. 
5 

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vrátí řidičský 
průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím 
státem, za který byl výměnou vydán řidičský průkaz, státu, který 
řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný 
cizím státem vydal. Na žádost držitele podle odstavce 3 příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou působností uschová řidičský 
průkaz vydaný cizím státem do doby jeho opětovné výměny za 
vydaný řidičský průkaz. 

PT  

  31/2001 
243/2012 

§ 11 (1) V řidičském průkazu se uvádějí harmonizované kódy pod 
číselným označením 01 až 99, kterými se zaznamenávají 
podmínky a omezení řidičského oprávnění, profesní způsobilost 
řidiče a další administrativní záležitosti. 
(2) Seznam harmonizovaných kódů podle odstavce 1 a jejich 
bližší vymezení jsou uvedeny v části I přílohy č. 5. 

  

  31/2001 
75/2016 

Příloha č. 
5, část I, 

I. Harmonizované kódy 
c)   administrativní   záležitosti 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace stanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná
mka 

 
písm. c)  
bod 70 

70. Výměna   řidičského   průkazu   číslo ........, vydaného (kým)   
....... (rozlišující   označení   EU/OSN v případě třetí země; 
například 70.0123456789.NL).     

Čl. 12 Pro účely této směrnice se "obvyklým bydlištěm" rozumí místo, 
kde se určitá osoba obvykle zdržuje, tj. nejméně 185 dní v 
kalendářním roce, z důvodů osobních a profesních vazeb nebo v 
případě osob bez profesních vazeb z důvodu osobních vazeb 
vyplývajících z úzkých vztahů mezi touto osobou a místem, kde 
bydlí. 
Za obvyklé bydliště osoby, jejíž profesní vazby jsou jinde než 
osobní vazby a která tedy střídavě pobývá na různých místech ve 
dvou nebo více členských státech, se však považuje místo jejích 
osobních vazeb, pokud se tam pravidelně vrací. Tato poslední 
podmínka se nepožaduje, pokud osoba pobývá v některém 
členském státě, aby zde vykonávala časově omezený úkol. 
Navštěvování vysoké školy nebo školy neznamená přesun 
obvyklého bydliště. 
 

361/2000 
297/2011 

§ 2 písm. 
hh) 

Pro účely tohoto zákona 
(…) 
obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého 
pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud 
fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, 
místo na území České republiky, kde fyzická osoba 
1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů 
osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné 
domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a 
popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně 
výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, 
nebo 
2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo 
vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou 
činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto 
činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou, 

PT  

Čl. 13 odst. 1 Se souhlasem Komise stanoví členské státy, kterým skupinám 
vymezeným v článku 4 odpovídají oprávnění získaná před 
provedením této směrnice. 
Po konzultaci s Komisí mohou členské státy provést úpravy 
svých vnitrostátních právních předpisů, které jsou nezbytné pro 
účely provádění ustanovení čl. 11 odst. 4, 5 a 6. 

  Fakultativní ustanovení.  
 

NT  

Čl. 13 odst. 2 Žádné řidičské oprávnění udělené před 19. lednem 2013 nebude 
odebráno nebo jakýmkoliv způsobem podmiňováno 
ustanoveními této směrnice. 
 

230/2014 Čl. II 
Přechodná 
ustanovení 
 

1. Řidičská oprávnění pro skupinu B udělená v době od 19. ledna 
2013 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za 
řidičská oprávnění pro skupinu B udělená podle zákona č. 
361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 
2. Řidičská oprávnění pro skupinu D1 udělená 
a) před 19. lednem 2013 zůstávají zachována v dosavadním 
rozsahu, 
b) od 19. ledna 2013 do nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají 
na území České republiky zachována v rozsahu, jaký měla podle 
zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

PT  
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Pozná
mka 

 
účinnosti tohoto zákona, a to na dobu 5 let ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona 

Čl. 14 Komise podá zprávu o provádění této směrnice, včetně jejího 
dopadu na bezpečnost silničního provozu, nejdříve 19. ledna 
2018. 

----- --------- Není relevantní z hlediska transpozice (upravuje činnost 
Komise). 

NT  

Čl. 15 Členské státy si vzájemně pomáhají při provádění této směrnice a 
vyměňují si informace o řidičských průkazech, které vydaly, 
vyměnily, nahradily, prodloužily nebo zrušily. Využívají sítě 
řidičských průkazů EU vytvořené pro tyto účely, a to od 
okamžiku jejího zprovoznění. 

361/2000 
230/2014 

§ 122d 
odst. 1 
první věta 

Ministerstvo zabezpečuje automatizovanou výměnu údajů o 
řidičích, řidičských oprávněních a řidičských průkazech 
způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. 

PT  

Čl. 16 1. Členské státy do 19. ledna 2011 přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 1 odst. 1, 
článkem 3, čl. 4 odst. 1, 2, 3 a odst. 4 písm. b) až k), čl. 6 odst. 1 
a odst. 2 písm. a), c), d) a e), čl. 7 odst. 1 písm. b), c) a d), odst. 
2, 3 a 5, článkem 8, článkem 10, článkem 13, článkem 14, 
článkem 15 a přílohou I bodu 2, přílohou II bodu 5.2 týkajícího 
se skupin A1, A2 a A a přílohou IV, V a VI. Znění těchto 
předpisů neprodleně sdělí Komisi. 
2. Budou tyto předpisy používat od 19. ledna 2013. 
3. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na 
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat informaci, že odkazy 
na zrušenou směrnici uvedené v platných právních a správních 
předpisech se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob 
odkazu a jeho znění si stanoví členské státy. 
4. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice. 

361/2000 
230/2014 
48/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka 
pod čarou 
č. 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47) Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o 
sbližování právních předpisů členských států týkajících se 
povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s 
hmotností do 3,5 tuny. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. 
dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o 
sbližování právních předpisů členských států týkajících se 
povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s 
hmotností do 3,5 tuny. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 
20. prosince 2006 o řidičských průkazech. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. 
října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o 
dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. 
července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů 
některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a 
o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 
91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS. 
Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014, kterou se 
mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o 
řidičských průkazech. 

PT  

  247/2000 
230/2014 

Poznámka 
pod čarou 
č. 1 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. 
července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů 
některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a 
o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná
mka 

 
91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/66/ES ze dne 26. 
dubna 2004, kterou se z důvodu přistoupení České republiky, 
Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, 
Slovinska a Slovenska upravují směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a 
směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES 
a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, volného 
pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 
20. prosince 2006 o řidičských průkazech. 
Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou 
se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o 
řidičských průkazech. 
Směrnice Komise 2013/47/EU ze dne 2. října 2013, kterou se 
mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o 
řidičských průkazech. 

Čl. 17 Směrnice 91/439/EHS se zrušuje s účinkem od 19. ledna 2013, 
aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro 
provedení směrnice ve vnitrostátním právu uvedených v příloze 
VII části B. 
Ustanovení čl. 2 odst. 4 směrnice 91/439/EHS se zrušuje k 19. 
ledna 2007. 
Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto 
směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze 
VIII. 

------ -------- Není relevantní z hlediska transpozice (zrušovací ustanovení). NT  

Čl. 18 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropské unie. 
Ustanovení čl. 2 odst. 1, článku 5, čl. 6 odst. 2 písm. b), čl. 7 
odst. 1 písm. a), článku 9, čl. 11 odst. 1, 3, 4, 5 a 6, článku 12 a 
příloh I, II a III se použijí od 19. ledna 2009. 

------ ------ Není relevantní z hlediska transpozice (vstup v platnost). NT  

Čl. 19 Tato směrnice je určena členským státům. -------- -------- Není relevantní z hlediska transpozice. NT  
Příloha I USTANOVENÍ O VZORU ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU 

SPOLEČENSTVÍ 
 

31/2001 
177/2004 
243/2012 
456/2017 

§ 1 (1) Řidičský průkaz České republiky5) (dále jen "řidičský 
průkaz") je dokument o rozměrech 54 x 86 mm. 
(2) Jednotlivé údaje v řidičském průkazu podle odstavce 4 jsou 
uvedeny v českém jazyce, čitelně, velkým tiskacím písmem 

PT 3. 
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 latinské abecedy a arabskými číslicemi. Údaje o označení, titulu 

a vědecké hodnosti držitele řidičského průkazu a o názvu úřadu, 
který řidičský průkaz vydal, mohou obsahovat rovněž malá 
tiskací písmena. Podpis držitele řidičského průkazu odpovídá 
podpisu, který byl vyhotoven vlastní rukou žadatele o vydání 
řidičského průkazu. 
(3) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je 
uveden 
a) nápis "ČESKÁ REPUBLIKA", 
b) rozeznávací značka České republiky "CZ", vytištěná v bílé 
barvě v modrém obdélníku, který je umístěn v kruhu dvanácti 
žlutých hvězd, 
c) nápis „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ“, 
d) nápis "VZOR EVROPSKÉ UNIE" v českém jazyce a slova 
"řidičský průkaz" v jazycích členských států Evropské unie (dále 
jen "členský stát") podle přílohy č. 6, která jsou vytištěna v 
růžové barvě a tvoří podklad přední strany řidičského průkazu. 
(4) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou 
pod následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje: 
1. příjmení držitele řidičského průkazu, 
2. jméno, popřípadě jména, popřípadě titul držitele řidičského 
průkazu, 
3. datum a místo narození držitele řidičského průkazu, 
4a. datum vydání řidičského průkazu, 
4b. datum platnosti řidičského průkazu, 
4c. název úřadu, který řidičský průkaz vydal, 
4d. rodné číslo držitele řidičského průkazu, pokud bylo 
přiděleno, 
5. série a číslo řidičského průkazu, 
6. fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka držitele 
řidičského průkazu,1) 
7. podpis držitele řidičského průkazu, 
8. obec obvyklého bydliště držitele řidičského průkazu na území 
České republiky (dále jen "obec pobytu"),  
9. skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn 
řídit. 
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mka 

 
(5) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod 
následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje: 
9. skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn 
řídit, 
10. datum vzniku řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny 
vozidel, které se uvádí v pořadí s uvedením dne, měsíce a roku 
(ve formátu DD.MM.RR); toto datum se uvádí v každém 
řidičském průkazu nově vydaném jeho držiteli z důvodu výměny 
řidičského průkazu nebo v duplikátu řidičského průkazu 
vydaném z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení 
řidičského průkazu, 
11. datum ukončení platnosti řidičského oprávnění pro jednotlivé 
skupiny vozidel (ve formátu DD.MM. RR), 
12. záznam o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a 
profesní způsobilosti řidiče uvedený harmonizovaným kódem 
podle § 11 a národním kódem podle § 11a, 
13. záznam informací významných pro správu řidičského 
průkazu provedený hostitelským členským státem, 
14. jiné záznamy. 
(6) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je 
vyhrazeno místo pro datový čip. 
(7) Jako datum vydání řidičského průkazu podle odstavce 4 
číselný kód 4a se uvádí datum podání žádosti o vydání řidičského 
průkazu (§ 12). 
(8) Vzor řidičského průkazu je uveden v příloze č. 1. 

  31/2001 
456/2017 

Příloha 1 Vzor řidičského průkazu České republiky 
 

  

  31/2001 
1/2014 

Příloha 6 Seznam slov "řidičský průkaz" v jazycích členských států   

Příloha II I. MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA ŘIDIČSKÉ ZKOUŠKY 
 
II. ZNALOSTI, DOVEDNOSTI A CHOVÁNÍ PŘI ŘÍZENÍ 
MOTOROVÉHO VOZIDLA 
 

247/2000 
478/2001 
320/2002 
 
 
 

§ 32  
 
 
 
 
 
 

(1) Žadatel o řidičské oprávnění se po ukončení výuky a výcviku 
v autoškole podrobí zkoušce z odborné způsobilosti k řízení 
motorového vozidla. 
(2) Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode 
dne ukončení výuky a výcviku, popřípadě doručení žádosti 
žadatele o přihlášení k opakované zkoušce podle § 39 odst. 2 
písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu 

PT 3. 
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(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace stanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná
mka 

 
obce s rozšířenou působností ke zkoušce z odborné způsobilosti 
k řízení motorového vozidla pro získání řidičského oprávnění, 
pro které žadatel absolvoval u provozovatele autoškoly výuku a 
výcvik, popřípadě k opakované zkoušce. Příslušným je obecní 
úřad obce s rozšířenou působností podle místa provozovny 
provozovatele autoškoly. 
(3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností 
neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly 
místo, datum a čas konání zkoušky z odborné způsobilosti k 
řízení motorového vozidla, popřípadě opakované zkoušky. 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke 
zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce 
tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti 
provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce, a bude dbát, 
aby požadavek autoškoly byl uspokojen v jednom termínu. 

  247/2000 
297/2011 
320/2002 
478/2001 
48/2016 

§ 38 (1) Zkoušky z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 
a opakované zkoušky se provádí zpravidla v jeden den. 
Neprovede-li obecní úřad obce s rozšířenou působností zkoušky 
v jeden den, zařadí žadatele k dalším zkouškám tak, aby byly 
provedeny nejpozději do 7 dnů od jejich zahájení. 
(2) Provozovatel autoškoly, který zajišťoval výuku a výcvik 
žadatele, poskytne příslušnému obecnímu úřadu obce s 
rozšířenou působností pro účely zkoušky na náklady žadatele 
výcvikové vozidlo. 
(3) Ke zkoušce doprovází žadatele o řidičské oprávnění držitel 
příslušného profesního osvědčení. 
(4) Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti pro jednotlivé 
skupiny vozidel a způsob jejich provádění je uveden v příloze č. 
5. 

  

  247/2000 
478/2001 
320/2002 
297/2011 
48/2016 

§ 39 (1) Žadatel o řidičské oprávnění se musí podrobit zkoušce z 
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která se skládá 
ze zkoušky 
a) z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a 
zdravotnické přípravy, 
b) ze znalostí ovládání a údržby vozidla, jde-li o žadatele o 
řidičské oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D 
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nebo D+E, 
c) z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem. 
(2) Výsledek každé zkoušky se hodnotí stupněm "prospěl" nebo 
"neprospěl". Jestliže žadatel o řidičské oprávnění neprospěl v 
některé zkoušce, může zkoušku opakovat. Každá opakovaná 
zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dní ode 
dne konání neúspěšné zkoušky. 
(3) Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 
jsou zahájeny testem z předpisů o provozu na pozemních 
komunikacích a zdravotnické přípravy. Je-li žadatel o řidičské 
oprávnění u této zkoušky hodnocen stupněm „neprospěl“, nesmí 
pokračovat v dalších zkouškách do doby, kdy bude při 
opakované zkoušce hodnocen stupněm „prospěl“. 
(4) Výsledek zkoušek zapíše zkušební komisař do žádosti o 
přijetí k výuce a výcviku a do protokolu o zkouškách. Každý 
zápis musí být potvrzen podpisem zkušebního komisaře a jeho 
razítkem. Po absolvování zkoušek opatří obecní úřad obce s 
rozšířenou působností žádost o přijetí k výuce a výcviku razítkem 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
(5) Neuspěl-li žadatel o řidičské oprávnění přijetí k výuce a 
výcviku při zkouškách do doby 6 měsíců ode dne zahájení první 
zkoušky, je povinen před další zkouškou absolvovat novou 
výuku a výcvik v plném rozsahu. 
(6) Pokud žadatel neovládá dostatečně nebo vůbec jazyk, ve 
kterém je konána zkouška, může zkoušku složit za přítomnosti 
tlumočníka ustanoveného podle zvláštního zákona.3b) 
Tlumočníka si zajistí žadatel na vlastní náklady. Zkouška z 
předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické 
přípravy se v takovémto případě koná ústně. 
(7) Žadatel může využít možnosti podle odstavce 6 pouze v 
případě, pokud měl k dispozici tlumočníka při všech hodinách 
výuky k řidičskému oprávnění. Účast tlumočníka při výuce musí 
být doložena společně s účastí žadatele při výuce. 

  247/2000 
478/2001 
297/2011 

§ 40 (1) Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a 
zdravotnické přípravy se provádí testem písemně nebo pomocí 
výpočetní techniky. Test obsahuje otázky z pravidel provozu na 
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pozemních komunikacích, z předpisu o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, ze zdravotnické přípravy a 
dále z předpisů souvisejících s provozem na pozemních 
komunikacích, které jsou součástí výuky podle učebních osnov. 
Zkouška prováděná pomocí výpočetní techniky je sestavována 
náhodným výběrem jednotlivých zkušebních otázek. Znění všech 
zkušebních otázek z předpisů o provozu na pozemních 
komunikacích a zdravotnické přípravy vydává ministerstvo ve 
Věstníku dopravy. 
(2) Na vykonání zkoušky se stanoví doba 30 minut. Žadateli o 
řidičské oprávnění, který doloží lékařským vyšetřením, že trpí 
poruchou dyslexie nebo dysgrafie, prodlouží zkušební komisař 
předepsanou dobu na dvojnásobek. 
(3) Počet otázek v testu, jejich bodové hodnocení, složení testu 
podle bodového hodnocení a minimální počet bodů nutných k 
získání jednotlivých skupin a podskupin řidičského oprávnění 
stanoví prováděcí předpis. 

  247/2000 
384/2008 

§ 41 (1) Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla se provádí 
ústně u modelů či výcvikového vozidla (ne u obrazů). 
(2) Jestliže žadatel o řidičské oprávnění je osobou sluchově 
postiženou, provede se zkouška za přítomnosti tlumočníka v 
žadatelem zvoleném komunikačním systému neslyšících a 
hluchoslepých osob. Tlumočníka si zajistí žadatel o řidičské 
oprávnění podle jiného právního předpisu4) na své náklady. 
(3) Prováděcí předpis stanoví rozsah požadovaných znalostí pro 
zkoušku z ovládání a údržby vozidla. 

  

  247/2000 
478/2001 
297/2011 
230/2014 

§ 42 (1) Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické 
jízdy prokázat znalosti, dovednosti a chování včetně specifických 
požadavků pro jednotlivé skupiny a podskupiny řidičských 
oprávnění. Zkouška z praktické jízdy je rozdělena do dvou částí. 
Žadatel o řidičské oprávnění, který při zkoušce neprokáže 
základní znalosti u každé ze dvou částí, je hodnocen stupněm 
"neprospěl". O průběhu zkoušky z praktické jízdy 
zkušební komisař pořídí písemný záznam. 
(2) V první části zkoušky žadatel o řidičské oprávnění prokazuje 
zejména 
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a) základní znalosti a dovednosti úkonů přípravy vozidla před 
jeho použitím, 
b) rozjíždění s různým stupněm obtížnosti, 
c) zastavení vozidla, 
d) couvání a otáčení při couvání, 
e) zajíždění do omezeného prostoru a vyjíždění z něj, 
f) podélné, šikmé a kolmé zaparkování vozidla, 
g) zastavení a rozjíždění ve stoupání, 
h) řízení vozidla při malé rychlosti nejvýše do 30 km.h-1. 
(3) Ve druhé části zkoušky žadatel o řidičské oprávnění 
prokazuje zejména znalosti 
a) v bezpečném řízení vozidla s různou intenzitou provozu na 
pozemních komunikacích, 
b) řízení vozidla na různých druzích pozemních komunikací, 
c) řízení vozidla na křižovatce, která je řízena světelnou 
signalizací, 
d) řízení vozidla na úseku, kde je provoz hromadné osobní 
dopravy a kde je dostatečný pohyb chodců s vyznačenými 
přechody pro chodce, 
e) řízení vozidla mimo obec a v případě velkých měst alespoň na 
vícepruhové komunikaci, kde je dovolena rychlost vyšší než 50 
km.h-1, 
f) ovládání vozidla ve vyšších rychlostech a při různých 
manévrovacích situacích, 
g) rychlého a bezpečného rozhodování v dopravní situaci při 
řízení vozidla, 
h) správné reakce na vzniklou dopravní situaci. 
(4) Od podmínky stanovené v odstavci 3 písm. c) lze upustit v 
případě, že žadatel absolvoval výcvik v provozovně 
provozovatele autoškoly s místem v okrese, kde není křižovatka 
řízená světelnou signalizací. 
(5) Výčet jednotlivých znalostí, dovedností a chování a 
podrobnosti o požadavcích na zkoušku stanoví prováděcí 
předpis. 

  247/2000 
478/2001 

§ 43  (1) Zkouška z praktické jízdy musí trvat v první části nejméně 10 
minut a v druhé části nejméně 20 minut, pokud má být řidičské 
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374/2007 
297/2011 
48/2016 

oprávnění uděleno pro skupinu AM, A1, A2, A, B1, B, B+E 
nebo T, a nejméně 35 minut pro ostatní skupiny vozidel. 
(2) Při každé dopravní situaci v rámci zkoušky musí žadatel o 
řidičské oprávnění prokázat bezpečné ovládání vozidla. Chyby v 
řízení nebo nebezpečné vedení bezprostředně snižující 
bezpečnost výcvikového vozidla, jeho osádky nebo jiných 
účastníků provozu vozidel na pozemních komunikacích se 
hodnotí stupněm "neprospěl" bez ohledu na to, zda zkušební 
komisař nebo učitel výcviku zasáhnou (verbálně nebo přímo) do 
ovládacích prvků vozidla. 
(3) Dojde-li při zkoušce k takovému porušení pravidel provozu 
na pozemních komunikacích, které ohrozilo nebo může ohrozit 
vážným způsobem bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích, anebo k situaci, kdy musel do řízení motorového 
vozidla zasáhnout učitel, zkouška se okamžitě ukončí a žadatel je 
hodnocen stupněm "neprospěl". 
(4) Zkoušky se účastní učitel výcviku autoškoly, která žadatele 
přihlásila ke zkoušce. Učitel výcviku sedí ve vozidle na sedadle 
pro učitele výcviku. Zkoušky se může dále účastnit osoba 
pověřená výkonem státního dozoru, vrchního státního dozoru a 
tlumočník. 
(5) U zkoušky k získání řidičského oprávnění prováděné s 
výcvikovým vozidlem, které je pouze dvoumístné, se učitel 
výcviku přímého výkonu zkoušky neúčastní. V tomto případě 
zkušební komisař přebírá povinnosti učitele autoškoly. 
(6) U zkoušky k získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, 
A1, A2 nebo A jede žadatel sám na výcvikovém motocyklu, 
který nemusí být vybaven dvojím řízením ani dvojím zařízením 
umožňujícím ovládání spojky a provozní brzdy, a zkušební 
komisař jede za žadatelem na doprovodném motocyklu nebo v 
doprovodném automobilu řízeném učitelem výcviku. Pokyny 
dává žadateli zkušební komisař pomocí elektronického zařízení 
umožňujícího komunikaci s žákem; při jízdě v doprovodném 
automobilu může dávat pokyny prostřednictvím učitele výcviku. 
(7) Pokud je zkouška prováděna na vozidle, které je konstrukčně 
přizpůsobené osobě tělesně postižené, nebo na vozidle, které je 
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vybavené automatickou převodovkou, zapíše zkušební komisař 
tuto skutečnost do žádosti o přijetí k výuce a výcviku a do 
protokolu o zkouškách. Tento zápis pak slouží jako podklad pro 
omezení řidičského oprávnění podle zvláštního zákona2a). 

  247/2000 
411/2005 
297/2011 
230/2014 

§ 45b (1) Žadatel o řidičské oprávnění je povinen absolvovat pouze 
doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a 
stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42, 
pokud jde o žadatele o řidičské oprávnění 
a) pro skupinu A2, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského 
oprávnění pro skupinu A1, nebo 
b) pro skupinu A, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského 
oprávnění pro skupinu A2. 
(2) Doplňovací zkouška pro zrušení omezení řidičského 
oprávnění omezeného podle zvláštního zákona2a) (pro vozidla s 
automatickou převodovkou) se provede ve stejném rozsahu a 
stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 
tohoto zákona. 
(3) Pro rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu B na 
jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla 
o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, jejichž největší 
povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, 
je žadatel o řidičské oprávnění, který neabsolvoval zkoušku v 
řízení motorového vozidla na takovéto jízdní soupravě, povinen 
absolvovat doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném 
rozsahu a stejným způsobem, jako zkouška z praktické jízdy 
podle § 42. 

  

  247/2000 
297/2011 
230/2014 
 

Příloha č. 2 
písm. b) až 
d), f), g), j). 
k) 

Praktický výcvik v řízení vozidla a zkouška z praktické jízdy se 
provádí na vozidle zařazeném do příslušné skupiny vozidel, 
pokud není dále stanoveno jinak, a to  
(…) 
b) pro skupinu A1 na motocyklu bez postranního vozíku o 
výkonu nejvýše 11 kW, jehož konstrukční rychlost je nejméně 90 
km.h-1, s poměrem výkonu a hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a 
jedná-li se o motocykl se spalovacím motorem, s objemem válců 
nejméně 115 cm3; u elektrického motoru dále s poměrem výkonu 
a hmotnosti nejméně 0,08 kW/kg, 
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c) pro skupinu A2 na motocyklu bez postranního vozíku o 
výkonu nejméně 20 kW, ale nejvýše 35 kW, s poměrem výkonu 
a hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg a jedná-li se o motocykl se 
spalovacím motorem, s objemem válců nejméně 395 cm3; u 
elektrického motoru dále s poměrem výkonu a hmotnosti 
nejméně 0,15 kW/kg, 
d) pro skupinu A na motocyklu bez postranního vozíku o výkonu 
nejméně 50 kW a o hmotnosti v nenaloženém stavu nejméně 175 
kg, s objemem válců nejméně 595 cm3 u spalovacího motoru a s 
poměrem výkonu a hmotnosti nejméně 0,25 kW/kg u 
elektrického motoru,  
(…) 
f) pro skupinu B se čtyřkolovým motorovým vozidlem, jehož 
konstrukční rychlost je nejméně 100 km.h-1, nebo, jde-li o 
výcvik podle § 19 písm. b) bodu 3 nebo o zkoušku podle § 45b 
odst. 3, s jízdní soupravou, jejíž největší povolená hmotnost 
převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, složenou z 
takového motorového vozidla a přípojného vozidla o největší 
povolené hmotnosti převyšující 750 kg, 
g) pro skupinu B+E s jízdní soupravou, jejíž největší povolená 
hmotnost převyšuje 3 500 kg, tvořenou motorovým vozidlem 
uvedeným v písmenu f) a přípojným vozidlem o největší 
povolené hmotnosti nejméně 1 000 kg a jehož konstrukční 
rychlost je nejméně 100 km.h-1; přípojné vozidlo musí být 
uzavřeným skříňovým tělesem o šířce a výšce odpovídající 
alespoň šířce a výšce motorového vozidla vytvořeným uzavřenou 
samostatnou skříní nebo ložnou plochou s plachtou na vestavěné 
konstrukci; uzavřené skříňové těleso může být užší, než je 
motorové vozidlo, pokud je výhled dozadu možný pouze za 
použití vnějších zpětných zrcátek motorového vozidla. Při 
zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost 
přípojného vozidla nejméně 800 kg,  
(…) 
j) pro skupinu C s motorovým vozidlem o největší povolené 
hmotnosti nejméně 12 000 kg, délce nejméně 8 m, šířce nejméně 
2,4 m a jehož konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h-1; 
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nástavba vozidla musí být uzavřeným skříňovým tělesem, které 
je nejméně tak široké a vysoké jako kabina, vytvořeným 
uzavřenou nebo ložnou plochou s plachtou na vestavěné  
konstrukci, které neumožňují výhled řidiče za vozidlo jinak než 
prostřednictvím bočních zpětných zrcátek; motorové vozidlo 
musí být vybaveno protiblokovacím brzdovým systémem a 
záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie11) a převodovkou umožňující ruční řazení 
převodových stupňů. Při zkoušce z praktické jízdy musí být 
okamžitá hmotnost vozidla nejméně 10 000 kg, 
k) pro skupinu C+E s jízdní soupravou tvořenou buďto 
motorovým vozidlem uvedeným v písmenu j) a přípojným 
vozidlem nebo tahačem s návěsem, přičemž největší 
povolená hmotnost jízdní soupravy je nejméně 20 000 kg, délka 
jízdní soupravy je nejméně 14 m, délka přípojného vozidla musí 
být nejméně 7,5 m, šířka jízdní soupravy je nejméně 2,4 
m a konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h-1; přípojné vozidlo, 
popřípadě návěs musí být uzavřeným skříňovým tělesem o šířce 
a výšce odpovídající alespoň šířce a výšce kabiny 
motorového vozidla vytvořeným uzavřenou samostatnou skříní 
nebo ložnou plochou s plachtou na vestavěné konstrukci. Tahač 
návěsu musí být vybaven protiblokovacím brzdovým 
systémem, převodovkou umožňující ruční 
řazení převodových stupňů a záznamovým zařízením podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie11). Při zkoušce z 
praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost jízdní soupravy 
nejméně 15 000 kg, 

  167/2002 
298/2006 
284/2013 
256/2015 

§ 17 (1) Test, kterým se provádí zkouška z předpisů o provozu na 
pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, je složen z 25 
otázek s možností získání 50 bodů. 
(2) Otázky v testu jsou sestaveny takto: 
a) 10 otázek ověřujících znalost pravidel provozu na pozemních 
komunikacích a jejich užití řidičem, 
b) 4 otázky ověřující znalost zásad bezpečné jízdy a ovládání 
vozidla, 
c) 3 otázky ověřující znalost dopravních značek, světelných a 
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akustických signálů, výstražných světel, speciálních označení 
vozidel a osob, dopravních zařízení a zařízení pro provozní 
informace včetně náležitého chování řidiče, jež odpovídá jejich 
významu, 
d) 3 otázky ověřující schopnost řešení dopravních situací, 
e) 2 otázky ověřující znalost předpisů o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, 
f) 2 otázky ověřující znalost předpisů souvisejících s provozem 
na pozemních komunikacích, 
g) 1 otázka ověřující znalost zdravotnické přípravy. 
(3) V testu jsou použity následující typy otázek: 
a) otázka, ke které jsou přiřazeny 3 odpovědi, z nichž pouze 
jedna je správná, 
b) otázka, ke které jsou přiřazeny odpovědi "ano" nebo "ne", 
c) otázka, ke které jsou přiřazeny tři obrázky, z nichž pouze jeden 
je ve vztahu k otázce správný. 
(4) Otázky v testu podle odstavce 2 písm. b), e) a f) jsou 
zaměřeny na prokázání znalostí žadatele o řidičské oprávnění v 
následujících oblastech: 
a) význam sledování situace v provozu na pozemních 
komunikacích, ohleduplného a ukázněného chování k ostatním 
účastníkům provozu na pozemních komunikacích, 
b) vliv únavy, alkoholu, návykových látek a léčiv na reakční a 
rozpoznávací schopnosti řidiče, na reakční dobu a změnu v 
chování řidiče obecně, 
c) nejdůležitější zásady týkající se dodržování bezpečnostní 
vzdálenosti mezi vozidly, brzdných drah a řízení vozidla v 
souvislosti s různými povětrnostními podmínkami, 
d) vliv povětrnostních podmínek na stav pozemní komunikace a 
rizik vyplývajících z těchto změn pro řízení vozidla, včetně vlivu 
změn denní a noční doby na řízení vozidla, 
e) způsob řízení vozidla na jednotlivých kategoriích pozemních 
komunikací a rizik spojených s řízením vozidla na různých 
kategoriích pozemních komunikací při různé hustotě provozu, 
vlastností různých stavebních provedení pozemních komunikací 
a jejich vliv na bezpečnost řízení vozidla, způsob bezpečného 
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řízení vozidla v tunelech, 
f) zvláštní rizikové faktory, týkající se nedostatku zkušeností 
ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích, jako 
jsou zejména děti, chodci, cyklisté a lidé se sníženou 
pohyblivostí, 
g) rizika spočívající v odlišnostech způsobu řízení různých druhů 
motorových vozidel, problematika zorného pole a zrakového 
vnímání řidiče při řízení různých druhů vozidel, 
h) doklady požadované při provozu vozidla, 
i) zásady chování a jednání v případě vzniku dopravní nehody 
nebo podobné události a opatření, která mají být v těchto 
případech provedena (označení místa dopravní nehody, oznámení 
dopravní nehody, poskytnutí první pomoci), 
j) pravidla zajištění bezpečné přepravy osob a věcí, 
k) bezpečnostní opatření při vystupování z vozidla, 
l) konstrukční součásti vozidla, které mají vliv na bezpečnost 
jízdy, zejména systém řízení, systém zavěšení kol, brzdový 
systém, pneumatiky, světlomety, světla, ukazatele směru, 
odrazová skla, zpětná zrcátka, ostřikovače čelního skla a stěrače, 
výfukový systém, bezpečnostní pásy a zvukové výstražné 
zařízení, včetně rozpoznání jejich běžných poruch a závad, 
m) bezpečnostní vybavení vozidla, zejména bezpečnostní pásy, 
opěrky hlav a dětské zádržné systémy, 
n) pravidla týkající se užívání vozidla ve vztahu k životnímu 
prostředí, zejména přiměřené používání zvukových výstražných 
zařízení, spotřeba pohonných hmot, omezení znečišťujících 
emisí. 
(5) Otázky v testu podle odstavce 2 písm. b), e) a f) jsou vedle 
oblastí uvedených v odstavci 4 u skupin vozidel AM, A1, A2 a A 
dále zaměřeny na prokázání znalostí žadatele o řidičské 
oprávnění v následujících oblastech: 
a) používání ochranné výstroje, zejména rukavic, bot, oblečení a 
ochranné přilby, 
b) viditelnost motocyklisty pro jiné účastníky provozu na 
pozemních komunikacích, 
c) rizikové faktory vyplývající ze stavu pozemní komunikace, se 
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zřetelem na kluzké části pozemní komunikace např. kryty 
kanalizace, vodorovné dopravní značky a tramvajové koleje. 
(6) Otázky v testu podle odstavce 2 písm. b), e) a f) jsou vedle 
oblastí uvedených v odstavci 4 u skupin vozidel C1, C1+E, C, 
C+E, D1, D1+E, D a D+E dále zaměřeny na prokázání znalostí 
žadatele o řidičské oprávnění v následujících oblastech: 
a) doba řízení, bezpečnostní přestávky, doba odpočinku a užívání 
záznamových zařízení, 
b) přeprava nákladu nebo cestujících, 
c) doklady potřebné pro provoz vozidla a doklady potřebné pro 
vnitrostátní a mezinárodní přepravu nákladu nebo cestujících, 
d) zásady chování a jednání v případě vzniku dopravní nehody 
nebo podobné události a opatření, která mají být v těchto 
případech provedena, včetně pravidel uplatňovaných při 
provádění záchranných akcí nebo evakuace cestujících, a 
základní znalost poskytování první pomoci, 
e) bezpečnostní opatření při demontáži nebo výměně kol, 
f) hmotnosti a rozměry vozidla, 
g) omezení zorného pole řidiče vyplývající z konstrukčního 
provedení vozidla, 
h) zásady platné pro nakládání vozidla, kontrolu nákladu, uložení 
a upevnění nákladu, charakteristické vlastnosti některých druhů 
nákladu (sypké materiály, tekutiny, zavěšené náklady), způsoby 
nakládky a vykládky rozměrných věcí při užití nakládacího 
zařízení (pouze u skupin vozidel C1, C1+E, C a C+E), 
i) principy odpovědnosti řidiče platné pro přepravu cestujících s 
ohledem na zajištění pohodlí a bezpečnosti cestujících, 
zvláštnosti přepravy dětí, včetně kontroly prováděné před 
odjezdem vozidla (pouze u skupin vozidel D1, D1+E, D a D+E), 
j) základy konstrukce a funkce spalovacího motoru, palivového 
systému, elektrického systému, zapalovacího systému a 
převodového ústrojí, funkce provozních kapalin, zásady jejich 
kontroly, doplňování a výměny, zásady mazání jednotlivých částí 
vozidla a jejich kontroly a údržby v rámci ochrany před mrazem 
(pouze u skupin vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E), 
k) zásady konstrukce, montáže a správného užívání pneumatik, 
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včetně údržby, 
l) typy brzdných systémů, jejich funkce, hlavní části, zapojení, 
užívání a denní údržba brzdných systémů a regulátorů rychlosti, 
používání brzd s protiblokovacím systémem, 
m) typy spojovacích systémů, jejich funkce, hlavní části, 
zapojení, užívání a denní údržba (pouze u skupin vozidel C1+E, 
C+E, D1+E a D+E), 
n) metody používané k odhalení příčin poruch, 
o) zásady preventivní údržby vozidel a nezbytných běžných 
oprav, 
p) odpovědnost řidiče při nakládce, přepravě a vykládce nákladu 
(pouze u skupin vozidel C1, C1+E, C a C+E). 
(7) Jednotlivé správné odpovědi jsou hodnoceny jedním, dvěma 
nebo čtyřmi body. Jedním bodem se hodnotí správné 
zodpovězení otázek podle odstavce 2 písm. c), e) a g). Dvěma 
body se hodnotí správné zodpovězení otázek podle odstavce 2 
písm. a), b) a f). Čtyřmi body se hodnotí správné zodpovězení 
otázek podle odstavce 2 písm. d). 
(8) Pro hodnocení testu stupněm "prospěl" je potřebné získání 
nejméně 43 bodů. 

  167/2002 
284/2013 
 

§ 18 (1) Při zkoušce z ovládání a údržby vozidla prokazuje žadatel o 
řidičské oprávnění pro skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, 
D1+E, D a D+E znalosti základních soustav vozidla a činitelů, 
které mají vliv na bezpečnost jízdy, ekonomiku provozu a na 
životní prostředí, znalosti v provádění údržby vozidla, jakož i 
rozpoznávání a odstraňování vyskytujících se poruch s ohledem 
na požadavky bezpečnosti provozu motorových a přípojných 
vozidel. 
(2) Tělesně postižená osoba prokazuje znalosti podle odstavce 1 
k vozidlu konstrukčně přizpůsobenému jejímu postižení.  
(3) Úplné znění otázek ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla 
pro skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E je 
uvedeno v příloze č. 6. 

  

  167/2002 
298/2006 
284/2013 

§ 19 (1) V první části zkoušky z praktické jízdy žadatel o řidičské 
oprávnění prokazuje následující znalosti a dovednosti: 
a) u všech skupin vozidel s výjimkou skupin vozidel AM, A1, 
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256/2015 A2 a A 

1. před zahájením jízdy prověřit stav pneumatik, osvětlení 
vozidla a směrových světel, zvukového výstražného zařízení, 
funkčnost řízení a brzd, čelního skla, stěračů, provozních kapalin, 
přístrojové desky a funkčnost sdělovačů, přizpůsobit si sedadlo a 
opěrku hlavy do správné polohy, přizpůsobit si zpětná zrcátka, 
zapnout si bezpečnostní pás a ověřit, že jsou zavřeny všechny 
dveře, u skupin vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E 
navíc prověřit stav posilovačů brzd a systémů řízení, kol, disků 
kol, blatníků, oken a záznamového zařízení, 
2. následně nastartovat motor a provést plynulé rozjetí vozidla (v 
průběhu zkoušky provést rozjezd do kopce a z kopce), couvat se 
zatáčením vlevo i vpravo, zabrzdit vozidlo na přesnost zastavení, 
zaparkovat vozidlo a opustit parkovací prostor, zajet k obrubníku 
a vyjet od něho, objet stojící vozidla a překážky, u skupiny 
vozidel B a B1 navíc otočit vozidlo přední částí do protisměru za 
použití chodu vpřed a zpětného chodu, 
b) před zahájením jízdy u skupiny vozidel AM, A1, A2 a A 
prověřit stav pneumatik, brzd, řízení, vnějšího osvětlení vozidla, 
směrových světel, spínače výstražných světel, je-li k dispozici, 
výstražného zvukového zařízení, převodu hnací síly, například 
sekundárního řetězu, hnacího řemenu nebo hřídele, hladiny oleje 
v motoru a hladiny brzdové kapaliny, upravit si ochrannou 
výstroj, včetně rukavic, bot a oblečení, řádně upevnit na hlavě 
ochrannou přilbu a provést následující zvláštní jízdní úkony 
vyobrazené v příloze č. 7 k této vyhlášce, kterými žadatel 
prokazuje dostatečnou připravenost a schopnost samostatného 
ovládání motocyklu bez přítomnosti druhé osoby na sedadle 
spolujezdce: 
1. sejmout motocykl ze středového stojanu, vést jej bez použití 
motoru vpřed a vzad se zatočením doleva a doprava, se 
zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl na 
středový stojan; v případě, že je motocykl vyroben pouze s 
podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan, 
2. provést jízdu při nízké rychlosti zahrnující následování 
zkušebního komisaře rychlostí chůze v přímém směru, bezpečné 
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otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“, slalom, jízdu po dráze 
ve tvaru „8“, opakované rozjetí s jednou nohou na stupačce 
přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou 
oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability 
motocyklu, 
3. provést jízdu ve vyšších rychlostech zahrnující slalom v 
rychlosti nejméně 40 km.h-1 a vyhýbání se překážce při rychlosti 
nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM při rychlosti 45 km.h-
1), 
4. provést brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti 
nejméně 50 km.h-1, nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z 
rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM z rychlosti 
45 km.h-1). 
c) u skupiny vozidel B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, 
D+E a T 
1. provést kontrolu karoserie, dveří pro řidiče a cestující, prvků 
povinné výbavy vozidla, jejich umístění a použitelnost včetně 
schopnosti sestavení výstražného trojúhelníku a kontrolu 
ostatního bezpečnostního vybavení, 
2. prokázat znalosti v umístění, upevnění a zajištění nákladu na 
vozidle nebo přípojném vozidle včetně bezpečnosti práce při jeho 
nakládání a vykládání z vozidla nebo přípojného vozidla a 
dovednosti, bezpečného zaparkování a zajištění vozidla pro 
nakládku a vykládku, 
d) u skupiny vozidel B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E a T připojit 
přívěs nebo návěs, aby se vytvořila jízdní souprava, přičemž 
tento úkon musí začínat s tažným vozidlem zaparkovaným vedle 
přívěsu nebo návěsu, tj. nikoliv v jedné řadě, a provést kontrolu 
spojovacího zařízení, brzd a elektrických spojení, umístění, 
upevnění a zajištění předepsaného nákladu a tento přívěs nebo 
návěs po všech předepsaných jízdních úkonech odpojit a tažné 
vozidlo zaparkovat vedle přívěsu nebo návěsu do původní 
pozice, 
e) u skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T 
prokázat znalosti použití záznamových zařízení, principů 
brzdových systémů a omezovačů rychlosti a prověřit odlehčovací 
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brzdu a řídicí systémy, 
f) u skupiny vozidel D1, D1+E, D a D+E 
1. provést kontrolu nouzových východů, hasicích přístrojů a 
ostatního bezpečnostního vybavení, 
2. prokázat znalost pravidel týkajících se zastavení a stání s 
ohledem na bezpečné nastupování cestujících do autobusu a 
vystupování z něj. 
(2) Ve druhé části zkoušky z praktické jízdy žadatel o řidičské 
oprávnění prokazuje následující znalosti a dovednosti: 
a) u všech skupin vozidel 
1. schopnost ovládání motorového vozidla v podmínkách 
provozu na pozemních komunikacích, zejména zachování 
správného směru jízdy, řízení s ohledem na snížení spotřeby 
paliva a emisí, zrychlení vozidla až na vhodnou rychlost a 
udržování této rychlosti i během řazení jednotlivých rychlostních 
stupňů, jízda v zatáčkách, vjetí do křižovatky a její bezpečné 
projetí, přizpůsobení rychlosti vozidla při odbočování vlevo a 
vpravo, jízda na pozemních komunikacích v přímém směru, 
míjení protijedoucích vozidel, včetně úseků s omezeným 
prostorem, přizpůsobení rychlosti vozidla podmínkám provozu 
na pozemních komunikacích, zařazení se do jiného jízdního 
pruhu, dodržování správné vzdálenosti mezi vozidly v 
jednotlivých jízdních pruzích, předjíždění jiných vozidel, je-li to 
možné, jízda kolem překážek, například zaparkovaných vozidel, 
dodržování bezpečného bočního odstupu, popřípadě předjíždění 
jinými vozidly, odbočení na křižovatce vlevo i vpravo, odbočení 
mimo pozemní komunikaci, rozjezd po zaparkování, po zastavení 
v provozu a po výjezdu z vozovky, 
2. znalost jízdy na kruhovém objezdu, přejíždění železničního 
úrovňového přejezdu, jízdy podél zastávek tramvají, autobusů a 
trolejbusů, přejíždění přechodů pro chodce, jízdy s kopce a do 
kopce při velkém podélném sklonu, vjezd na dálnici nebo výjezd 
z dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, zařazení do pruhu s 
rychleji jedoucími vozidly, přejezd do pruhu s pomaleji 
jedoucími vozidly, průjezd dálničním uzlem a tunelem, pokud 
jsou takové dopravní situace v místě konání zkoušky dostupné, 
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3. provedení nezbytných bezpečnostních opatření při opouštění 
vozidla, 
b) u skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T 
znalost vlastností vozidla, které mohou zabránit řidiči ve 
výhledu, vlivu větru na jízdu vozidla, opatření nutných pro 
předjíždění při stříkajícím blátě, užívání různých brzdových 
systémů, používání zpomalovací brzdy a přizpůsobení stopy 
délce vozidla a jeho přesahu při odbočování, 
c) při zkoušce z praktické jízdy k získání nebo rozšíření rozsahu 
řidičského oprávnění pro skupinu vozidel B na jízdní soupravy 
složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší 
povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená 
hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, avšak 
nepřevyšuje 4 250 kg, prokazuje žadatel o řidičské oprávnění 
znalosti a dovednosti obdobně jako u skupiny B+E. 
(3) Po celou dobu druhé části zkoušky z praktické jízdy podle 
odstavce 2 musí žadatel o řidičské oprávnění prokazovat 
ohleduplné, ukázněné, předvídavé a přizpůsobivé řidičské 
chování. 
(4) Hodnocení zkoušky z praktické jízdy zahrnuje 
a) bezpečný, předvídavý, ohleduplný, přizpůsobivý a rozhodný 
způsob jízdy, 
b) dodržování povinností řidiče v provozu na pozemních 
komunikacích, přizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky, 
aktuálním povětrnostním vlivům a jiným podmínkám provozu na 
pozemních komunikacích, 
c) respektování ostatních účastníků provozu na pozemních 
komunikacích, správné a včasné reakce na jejich chování, se 
zvýšenou opatrností vůči dětem, chodcům, cyklistům, osobám s 
omezenou schopností pohybu a orientace a jiným zranitelným 
účastníkům provozu na pozemních komunikacích, 
d) schopnost ovládání vozidla z hlediska správného nastavení a 
používání bezpečnostních pásů, zpětných zrcátek, opěrek hlavy, 
sedadel, správné používání světel, schopnost ovládání 
výstražných směrových světel, stěračů, ventilátoru topení, 
klimatizace a ostatního vybavení vozidla, 
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e) správné používání ovládacích prvků s ohledem na způsob a 
kvalitu jízdy, ovládání spojky, převodovky, akcelerátoru, řízení, 
brzdového systému včetně pomocných brzdových systémů, je-li 
jimi vozidlo vybaveno, používání jiných postupů zpomalování 
jízdy než brzdění a využívání parkovací brzdy k bezpečnému 
rozjezdu do svahu, 
f) schopnost ovládání vozidla za různých podmínek a při různých 
rychlostech, s ohledem na druh, vlastnosti, hmotnost a rozměry 
vozidla nebo jízdní soupravy; u skupin vozidel B+E, C1, C1+E, 
C, C+E, D1, D1+E, D, D+E se posuzuje schopnost ovládání 
vozidla s ohledem na hmotnost a druh nákladu, u skupin vozidel 
D1, D1+E, D, D+E schopnost zajistit pohodlí cestujících při 
jízdě, bez náhlého zvýšení rychlosti, s plynulým řízením a 
plynulým řazením rychlostních stupňů, a bez prudkého brzdění, 
g) u skupin vozidel B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, 
D+E schopnost řídit hospodárně a šetrně k životnímu prostředí s 
přihlédnutím k otáčkám motoru za minutu, k přeřazování 
rychlostních stupňů, k brzdění a zrychlování, 
h) včasné zpomalování, brzdění a zastavování podle okolností, 
předvídavost, u skupin vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, 
D+E schopnost používání různých brzdových systémů, 
i) pozorovací schopnosti, panoramatické vidění, správné a včasné 
používání zpětných zrcátek, vidění na dlouhé, střední a krátké 
vzdálenosti v souvislosti se schopností včasné a správné reakce, 
j) dodržování přednosti v jízdě na křižovatkách a dálničních 
uzlech, dávání přednosti v jízdě za jiných okolností, například při 
změně směru, přejíždění mezi jízdními pruhy, zvláštních jízdních 
úkonech, 
k) schopnost vyhodnocovat světelnou signalizaci, dopravní 
značky a ostatní značení, dodržování správného chování na 
světelné signalizaci, dodržování pokynů osob řídících dopravní 
provoz, správné chování podle dopravních značek, například 
zákazových nebo příkazových, přiměřené jednání podle 
vodorovného značení na vozovce, 
l) schopnost udržování odstupu, dodržování bezpečné vzdálenosti 
před vozidlem, bezpečný boční odstup po stranách vozidla, 
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dostatečná a bezpečná vzdálenost od ostatních účastníků provozu 
na pozemních komunikacích, 
m) schopnost udržování směru jízdy a správného umístění na 
pozemní komunikaci při řazení do jízdních pruhů, na kruhových 
objezdech, v zatáčkách, přiměřeně podle druhu a vlastností 
vozidla nebo jízdní soupravy a schopnost předvídání změny 
zařazení, 
n) schopnost dodržovat a nepřekračovat nejvyšší dovolenou 
rychlost při nepřekročení nejvyšší povolené rychlosti, nejet 
nepřiměřeně nízkou rychlostí při optimálních podmínkách 
dovolujících rychlost vyšší, přizpůsobit rychlost povětrnostním 
podmínkám a podmínkám provozu na pozemních komunikacích, 
zvolit takovou rychlost, aby byl schopen bezpečně zastavit 
vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled, 
o) schopnost dávat znamení podle potřeby správně a včas, 
zejména o změně směru jízdy, přiměřeně reagovat na všechna 
znamení dávaná ostatními účastníky provozu na pozemních 
komunikacích včetně světelných výstražných znamení. 
(5) Záznam o zkoušce z praktické jízdy obsahuje tyto náležitosti:  
a) jméno, příjmení a datum narození žadatele o řidičské 
oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, 
b) skupiny vozidel, pro které se zkouška z praktické jízdy 
provádí, 
c) registrační značka výcvikového vozidla nebo výcvikových 
vozidel spojených do jízdní soupravy, 
d) údaj o datu a době trvání zkoušky z praktické jízdy, 
e) údaje o znalostech, dovednostech a chování prověřovaných v 
rámci zkoušky z praktické jízdy a jejich zhodnocení, 
f) jméno, příjmení a číslo zkušebního komisaře, 
g) podpis a otisk razítka zkušebního komisaře, 
h) podpis žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského 
oprávnění, 
i) podpis učitele autoškoly pouze v případě, že žadatel o řidičské 
oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění odmítne záznam o 
zkoušce z praktické jízdy podepsat, a 
j) lhůta pro skartaci dokumentu v souladu s právním předpisem 
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upravujícím výkon spisové služby. 

Příloha III MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA TĚLESNÝ A DUŠEVNÍ 
STAV PŘI ŘÍZENÍ VOZIDLA S VLASTNÍM POHONEM 
 

361/2000 § 82 odst. 1 
písm. b) 

 Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která 
 (…) 
b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel, 

PT 3. 

  361/2000 
48/2016 

§ 84 odst. 2 Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní 
způsobilosti vydává posuzující lékař na základě prohlášení 
žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, 
výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných 
vyšetření. 

  

  361/2000 
297/2011 

§ 87 odst. 1 Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat 
a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem 
zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré 
barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné 
znamení, 
b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a 
u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v 
pracovní smlouvě, 
c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem 
samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního 
právního předpisu,28  
d) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, 
D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené 
do některé z těchto skupin vozidel, 
e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení 
motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.4) 

  

  277/2004 
72/2011 
271/2015 
37/2018 

Příloha 3 Nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují 
zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel 

  

Příloha IV MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO OSOBY, KTERÉ 
PROVÁDĚJÍ PRAKTICKÉ ZKOUŠKY ŘÍZENÍ   
 

247/2000 
478/2001 
297/2011 

§ 34 (1) O vydání průkazu zkušebního komisaře rozhoduje 
Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo"). Ministerstvo 
vydá průkaz zkušebního komisaře na základě písemné žádosti, 
prokáže-li žadatel, že 
a) je starší 25 let, 
b) má ukončeno střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, 
c) je nejméně 5 let držitelem řidičského oprávnění pro skupinu 

PT  
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vozidel, pro kterou bude žadatele o řidičské oprávnění zkoušet, 
d) absolvoval základní školení pro zkušební komisaře a zkouškou 
prokázal dovednosti vztahující se k provádění a hodnocení 
zkoušek odborné způsobilosti, znalosti předpisů o provozu na 
pozemních komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel a znalosti ovládání a 
údržby vozidla, řízení vozidla a bezpečné jízdy, 
e) nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu 
řízení motorových vozidel a že mu v posledních pěti letech nebyl 
takový trest uložen. 
(2) Základní školení žadatelů o vydání průkazu zkušebního 
komisaře a zkoušky provádí ministerstvo. Ministerstvo může na 
základě výsledku výběrového řízení provedeného podle 
zvláštního právního předpisu3a) pověřit prováděním základního 
školení právnickou osobu. 
(3) Učební osnovu základního školení, způsob provádění a 
organizování zkoušky stanoví prováděcí předpis. 

  247/2000 
478/2001 
297/2011 

§ 36 (1) Zkušební komisař je povinen každý rok absolvovat 
zdokonalovací školení za účelem prohloubení 
znalostí a dovedností potřebných pro provádění 
zkoušek v rozsahu nejméně 2 dnů a za účelem prohloubení 
praktických dovedností potřebných pro řízení 
vozidel zařazených do příslušné skupiny v rozsahu 
nejméně 1 dne. Zkušební komisař je povinen se v rámci 
zdokonalovacího školení v posledním roce platnosti 
průkazu zkušebního komisaře podrobit přezkoušení. 
(2) Ministerstvo prodlouží platnost průkazu zkušebního komisaře 
na základě písemné žádosti držitele o dalších pět let, prokáže-li 
žadatel, že absolvoval zdokonalovací školení pro zkušební 
komisaře a přezkoušení. 
(3) Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře a jejich 
přezkoušení provádí ministerstvo. Ministerstvo může na základě 
výsledku výběrového řízení provedeného podle zvláštního 
právního předpisu3a) pověřit prováděním zdokonalovacího 
školení zkušebních komisařů právnickou osobu. 
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písm., atd.) 
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cení * 
 

Pozná
mka 

 
(4) Pokud se zkušební komisař nezúčastní zdokonalovacího 
školení a přezkoušení po dobu delší než jeden rok od ukončení 
platnosti průkazu zkušebního komisaře, musí opětovně 
absolvovat základní školení pro zkušební komisaře a složit 
zkoušku. 
(5) Učební osnovu zdokonalovacího školení zkušebních 
komisařů, rozsah přezkoušení a způsob jeho organizování stanoví 
prováděcí předpis. 

  247/2000 
297/2011 

§ 37 
 

(1) Ministerstvo odejme průkaz zkušebního komisaře, 
pokud zkušební komisař 
a) opakovaně nebo hrubým způsobem porušil povinnosti 
stanovené tímto zákonem, 
b) pozbyl nebo mu bylo odejmuto řidičské oprávnění 
pro příslušnou skupinu vozidel, nebo 
c) vykonává činnost neslučitelnou s prováděním činnosti 
zkušebního komisaře podle § 33 odst. 5. 
(2) Zkušební komisař je povinen neprodleně po 
nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí průkazu zkušebního 
komisaře odevzdat ministerstvu průkaz zkušebního 
komisaře a přidělené razítko. 
(3) Žádost o opětovné vydání průkazu zkušebního komisaře 
může žadatel podat nejdříve za tři roky po odnětí průkazu 
zkušebního komisaře. 

  

  247/2000 
478/2001 
374/2007 
183/2017 

§ 53 odst. 4 Ministerstvo 
a) rozhoduje o vydání průkazu zkušebního komisaře, o jeho 
prodloužení a o jeho odnětí, 
b) provádí základní školení a provádí zkoušky zkušebních 
komisařů, 
c) provádí zdokonalovací školení zkušebních komisařů a 
přezkušuje zkušební komisaře, 
d) projednává v prvním stupni přestupky podle tohoto zákona v 
rozsahu své působnosti podle tohoto odstavce. 

  

  247/2000 
478/2001 
320/2002 
297/2011 

§ 54 odst. 1 Státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel vykonávají obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady. Státní dozor 
ve věcech zkušebních komisařů vykonává ministerstvo, a to 
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48/2016 alespoň v rozsahu 4 hodin v průběhu 5 let u každého zkušebního 

komisaře; dozor zahrnuje provádění nejméně 2 zkoušek odborné 
způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění. 

  167/2002 
284/2013 
256/2015 

§ 14 (1) Základní školení pro zkušební komisaře je zaměřeno zejména 
na 
a) znalost předpisů o provozu na pozemních komunikacích a 
předpisů souvisejících, 
b) znalost ovládání a údržby vozidla, 
c) základy psychologie a pedagogiky se zaměřením na aplikaci 
základních pedagogicko-psychologických zásad a postupů při 
komunikaci s žadatelem o řidičské oprávnění při vedení zkoušky 
a následném hodnocení výsledků zkoušky, s důrazem na nácvik 
přesného vyjadřování, volbu gramaticky a stylisticky vhodných 
výrazů, terminologii, gestikulaci a zdokonalování verbálních 
schopností zkušebního komisaře, 
d) metodiku výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění, 
včetně metodiky výuky a výcviku tělesně postižených žadatelů o 
řidičská oprávnění, 
e) znalost obsahu výuky a výcviku, 
f) znalost organizace, obsahu a rozsahu zkoušek z odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel se zaměřením na 
důsledné plnění zákonných požadavků na prověřování znalostí, 
dovedností a chování žadatele o řidičské oprávnění při zachování 
jednotných principů hodnocení dílčích částí zkoušky z odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel, 
g) znalost zdravotnické přípravy v rozsahu § 4 odst. 4 a § 5 odst. 
4, 
h) znalost praktického ovládání vozidla, jeho řízení a manipulace 
s vozidlem v návaznosti na rozsah oprávnění k provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 
jehož je zkušební komisař držitelem, nebo které hodlá získat, a to 
nejméně v rozsahu požadavků na zkoušky z odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel pro příslušnou skupinu vozidel. 
(2) Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře je zaměřeno 
zejména na 
a) prohloubení znalostí, které jsou obsahem základního školení 
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pro zkušební komisaře, 
b) znalost změn, ke kterým došlo ve věcech, které jsou obsahem 
základního školení pro zkušební komisaře. 
(3) Základní i zdokonalovací školení pro zkušební komisaře se 
provádí v rozsahu předmětů, které jsou obsahem zkoušky z 
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. 
(4) Učební osnovy základního a zdokonalovacího školení pro 
zkušební komisaře jsou uvedeny v příloze č. 4. 
(5) Při rozšíření rozsahu oprávnění k provádění zkoušek o další 
skupinu vozidel se v rámci zdokonalovacího školení pro 
zkušební komisaře minimální počty hodin v jednotlivých 
předmětech učební osnovy zdokonalovacího školení přizpůsobí 
tomuto rozšíření. 

  167/2002 
284/2013 
256/2015 

§ 15 (1) Zkoušku zkušebního komisaře lze složit do šesti měsíců ode 
dne ukončení základního školení pro zkušební komisaře. 
(2) Při zkoušce podle odstavce 1 žadatel o získání průkazu 
zkušebního komisaře prokazuje znalosti a dovednosti 
a) z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a 
zdravotnické přípravy, 
b) z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních 
komunikacích, 
c) z provádění zkoušky z předpisů o provozu na pozemních 
komunikacích a předpisů souvisejících, 
d) z ovládání a údržby vozidla a provádění zkoušky z ovládání a 
údržby vozidla, 
e) z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, 
f) z praktického ovládání vozidla příslušné skupiny vozidel a 
provádění zkoušky z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem. 
(3) Zkouška znalostí podle odstavce 2 písm. a) se provádí 
písemně zkušebním testem shodným se zkušebním testem pro 
zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. 
Zkouška je hodnocena stupněm "prospěl", dosáhl-li žadatel o 
získání průkazu zkušebního komisaře plný počet bodů a žadatel o 
prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře nejméně 47 
bodů z maximálního možného počtu 50 bodů. 
 (4) Zkouška znalostí a dovedností podle odstavce 2 písm. b) až e) 
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se provádí ústně. 
(5) Zkouška znalostí a dovedností podle odstavce 2 písm. f) se 
provádí při praktické jízdě s vozidlem 
(6) Výsledek každé části zkoušky podle odstavce 2 se hodnotí 
stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Jestliže žadatel o získání 
průkazu zkušebního komisaře byl v některé části zkoušky 
hodnocen stupněm "neprospěl", může tuto část zkoušky opakovat 
pouze jednou. Opakovaná část zkoušky může být provedena 
nejdříve za pět pracovních dní, nejdéle však do šesti měsíců ode 
dne konání části zkoušky, při které byl žadatel o získání průkazu 
zkušebního komisaře hodnocen stupněm "neprospěl". 
(7) Přezkoušení zkušebního komisaře se provádí na závěr 
zdokonalovacího školení pro zkušební komisaře. Pro přezkoušení 
zkušebního komisaře a jeho hodnocení platí obdobně ustanovení 
odstavců 2 až 6. 

Příloha V MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝCVIK A ZKOUŠENÍ 
ŘIDIČŮ PRO JÍZDNÍ SOUPRAVY UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 
4 PÍSM. b) DRUHÉM PODODSTAVCI 
 

247/2000 
297/2011 
230/2014 

§ 19 písm. 
b) bod 3 

Doplňovací výuka a výcvik mohou být poskytnuty pouze žadateli 
o řidičské oprávnění, který  
b) žádá o 
(…) 
3. rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu B na jízdní 
soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o 
největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, jejichž 
největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 
4 250 kg,  nebo 
(…) 

PT  

  247/2000 
297/2011 
230/2014 

§ 45b odst. 
3 

Pro rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu B na 
jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla 
o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, jejichž největší 
povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, 
je žadatel o řidičské oprávnění, který neabsolvoval zkoušku v 
řízení motorového vozidla na takovéto jízdní soupravě, povinen 
absolvovat doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném 
rozsahu a stejným způsobem, jako zkouška z praktické jízdy 
podle § 42 

  

Příloha VI MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO ŘIDIČSKÝ VÝCVIK A 
ZKOUŠKY PRO MOTOCYKLY SKUPINY A (POSTUPNÝ 

247/2000 
297/2011 

§ 19 písm. 
b) bod 1, 2 

Doplňovací výuka a výcvik mohou být poskytnuty pouze žadateli 
o řidičské oprávnění, který 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                                        32006L0126_180424.doc      str. 51 z 
53                  

Celex: 32006L0126 Lhůta pro implementaci 19.01.2011 Úřední věstník                     L 403 2006 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 5. 4. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech 

(přepracované znění)  
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace stanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná
mka 

 
PŘÍSTUP) 
 

(…) 
b) žádá o 
(…) 
1. rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A1 na skupinu A2, 
2. rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A2 na skupinu A, 
nebo  
(…) 

  247/2000 
297/2011 

§ 45b odst. 
1 

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen absolvovat 
pouze doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu 
a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42, 
pokud jde o žadatele o řidičské oprávnění 
a) pro skupinu A2, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského 
oprávnění pro skupinu A1, nebo 
b) pro skupinu A, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského 
oprávnění pro skupinu A2. 

  

Příloha VII.A ZRUŠENÁ SMĚRNICE S NÁSLEDNÝMI ZMĚNAMI ----- ------- Není relevantní z hlediska transpozice. NT  
Příloha VII.B LHŮTY PRO PROVEDENÍ DO VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA 

A PRO UPLATŇOVÁNÍ 
----- ------- Není relevantní z hlediska transpozice. NT  

Příloha VIII SROVNÁVACÍ TABULKA ----- ---------- Není relevantní z hlediska transpozice. NT  
 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 
předpisu 

1.  247/2000 Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 01.01.2001 

2.  361/2000 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 01.01.2001 
3.  31/2001 Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů 31.01.2001 
4.  478/2001 Zákon č. 478/2001 Sb. kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 

některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony 
05.01.2002 

5.  167/2002 Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o 
změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. 

03.05.2002 
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6.  320/2002 Zákon č. 320/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

01.01.2003 

7.  177/2004 Vyhláška č. 177/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. 01.05.2004 
8.  277/2004 Vyhláška č. 277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou 

a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem 
(vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel) 

01.006.2004 

9.  411/2005 Zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k 
řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

01.07.2006 

10.  298/2006 Vyhláška č. 298/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb. 

01.07.2006 

11.  374/2007 Zákon č. 374/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

01.04.2008 

12.  384/2008 Zákon č. 384/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 20.10.2008 
13.  170/2007 Zákon č. 170/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do shengenského prostoru 12.07.2007 
14.  72/2011 Vyhláška č. 72/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k 

řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle 
motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb. 

15.04.2011 

15.  297/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

19. 01. 2013 

16.  193/2012 Zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.09.2012 
17.  243/2012 Vyhláška č. 243/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění 

pozdějších předpisů 
19.01.2013 

18.  390/2012 Zákon č. 390/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 08.12.2012 
19.  396/2012 Zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 26.11.2012 
20.  284/2013 Vyhláška č. 284/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

15.10.2013 

21.  1/2014 Vyhláška č. 1/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění 
pozdějších předpisů 

07.01.2014 

22.  230/2014 Zákon č. 230/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o 
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

07.01.2014 

23.  256/2015 Vyhláška č. 256/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

01.11.2015 

24.  271/2015 Vyhláška č. 271/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti 
k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle 
motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů 

05.11.2015 
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25.  48/2016 Zákon č. 48/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

20.02.2016 

26.  75/2016 Vyhláška č. 75/2016 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění 
pozdějších předpisů 

14.03.2016 

27.  183/2017 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých 
přestupcích  

01.07.2017 

28.  199/2017 Zákon č. 199/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

01.07.2018 

29.  456/2017 Vyhláška č. 456/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru 
řidičů, ve znění pozdějších předpisů 

01.01.2018 

30.  37/2018 Vyhláška č. 37/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k 
řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle 
motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů 

22.03.2018 

 
 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.
č. 

Číslo ID Předkladate
l 

Název návrhu předpisu Předpokládané 
datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum 

předložení 
vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  9600 MSP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a 
mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony 
 

 5/2019 4/2020 

 
3. Poznámky  

Poř.
č. 

Text poznámky 

1. Česká republika využila možnosti stanovené v čl. 4 odst. 6 písm. a) směrnice 2006/126/ES a stanovila hranici 15 let pro skupinu AM 
2.  Česká republika využila možnosti stanovené v čl. 4 odst. 6 písm. b) směrnice 2006/126/ES a stanovila hranici 17 let pro skupinu B1 
3. Některá dílčí ustanovení přílohy byla novelizována pozdějšími směrnicemi; změny jsou vykázány ve srovnávacích tabulkách ke směrnicím, jimiž byly tyto novelizace provedeny. 
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Celex: 32008D0801 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 287 Gestor MSp Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 5. 4. 2019 
Název: Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem 

Evropského společenství 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 1 Účelem této Úmluvy je: 
(a) účinněji a efektivněji prosazovat a posilovat opatření k prevenci a 
potírání korupce; 
(b) prosazovat, usnadňovat a podporovat mezinárodní spolupráci a 
technickou pomoc při prevenci a potírání korupce, včetně spolupráce a 
pomoci, sledujících navrácení majetku; 
(c) prosazovat integritu, odpovědnost, řádné spravování veřejných 
záležitostí a řádné zacházení s veřejným majetkem. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 2 Pro účely této Úmluvy: 
(a) "Veřejný činitel" znamená: 
(i) jakoukoli osobu vykonávající zákonodárnou, výkonnou, správní nebo 
soudní činnost ve smluvní straně, ať již jde o funkci obsazovanou 
jmenováním nebo o funkci volenou, na dobu neurčitou nebo dočasně, 
placenou nebo neplacenou, bez ohledu na služební věk takové osoby; 
(ii) jakoukoli jinou osobu, která vykonává veřejnou funkci, včetně 
činnosti pro veřejnou agenturu nebo státní podnik, nebo která poskytuje 
veřejnou službu, jak jsou definovány ve vnitrostátním právu smluvní 
strany, a jak jsou uplatňovány v příslušné oblasti práva této smluvní 
strany; 
(iii) jakoukoli jinou osobu definovanou ve vnitrostátním právu smluvní 
strany jako "veřejný činitel". Avšak pro účely některých konkrétních 
opatření obsažených v kapitole II této Úmluvy, "veřejný činitel" může 
znamenat jakoukoli osobu, která zastává veřejnou funkci, nebo 
poskytuje veřejnou službu, jak jsou definovány ve vnitrostátním právu 
smluvní strany a uplatňovány v příslušné oblasti práva této smluvní 
strany; 
(b) "Zahraniční veřejný činitel" znamená jakoukoli osobu, zastávající 
zákonodárný, výkonný, správní nebo soudní úřad cizí země, ať již 
taková osoba byla do této funkce jmenována nebo zvolena; a jakoukoli 
osobu vykonávající veřejnou funkci pro cizí zemi, včetně výkonu takové 
funkce pro státní agenturu nebo státní podnik; 
(c) "Činitel veřejné mezinárodní organizace" znamená zaměstnance 
mezinárodní organizace nebo jakoukoli osobu, která je takovou 
organizací zmocněna jednat jejím jménem; 
(d) "Majetek" znamená majetek všeho druhu, hmotný nebo nehmotný, 
movitý nebo nemovitý, materiální nebo nemateriální povahy, a právní 
dokumenty nebo nástroje prokazující vlastnictví nebo podíl na takovém 
majetku; 
(e) "Výnosy z trestné činnosti" znamenají jakýkoli majetek odvozený ze 
spáchání trestného činu nebo získaný v souvislosti s ním, a to přímo či 
nepřímo; 
(f) "Zmrazení" nebo "zabavení" znamenají dočasný zákaz převést, 
přeměnit majetek, nakládat s ním, nebo jej přemístit, nebo jeho dočasné 
převzetí do úschovy či převzetí kontroly nad ním na základě nařízení 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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Celex: 32008D0801 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 287 Gestor MSp Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 5. 4. 2019 
Název: Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem 

Evropského společenství 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

soudu nebo jiného oprávněného orgánu; 
(g) "Konfiskace", jež zahrnuje případně propadnutí, znamená trvalé 
odnětí majetku na základě nařízení soudu nebo jiného oprávněného 
orgánu; 
(h) "Predikovaný trestný čin" znamená jakýkoli trestný čin, v jehož 
důsledku došlo k vytvoření výnosů, které se mohou stát předmětem 
trestného činu definovaného v článku 23 této Úmluvy; 
(i) "Sledovaná zásilka" znamená metodu, která umožňuje, aby nelegální 
nebo podezřelé zásilky odešly z území jednoho či více států, případně 
jím prošly nebo na ně vstoupily, s vědomím a pod dohledem příslušných 
úřadů těchto států, za účelem vyšetřování trestného činu a zjištění osob 
podílejících se na jeho spáchání. 

Článek 3 odst. 1 Předmět úpravy 
Tato Úmluva se v souladu se svými podmínkami vztahuje na prevenci, 
vyšetřování a stíhání korupce a na zmrazení, zabavení, konfiskaci a 
navrácení výnosů z trestné činnosti zjištěné v souladu s touto Úmluvou. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 3 odst. 2 Pro účely provádění této Úmluvy nebude nezbytné, pokud sama 
nestanoví jinak, aby trestné činy v ní popsané vedly k poškození nebo 
škodám na státním majetku. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 4 odst. 1 Ochrana svrchovanosti 
Smluvní strany musejí plnit své závazky podle této Úmluvy způsobem 
slučitelným se zásadou svrchované rovnosti a územní celistvosti států a 
se zásadou nevměšování do vnitřních záležitostí jiných států. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 4 odst. 2 Nic v této Úmluvě neopravňuje žádnou smluvní stranu k tomu, aby na 
území jiného státu uplatňovala výkon soudní pravomoci a výkon funkcí, 
které jsou vyhrazeny výlučně orgánům tohoto jiného státu na základě 
vnitrostátního práva. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 5 odst. 1 Preventivní protikorupční strategie a praxe 
Každá smluvní strana bude v souladu se základními zásadami svého 
právního systému vyvíjet a realizovat nebo nadále uskutečňovat účinnou 
protikorupční strategii, podporující účast společnosti a odrážející zásady 
zákonnosti, řádného spravování věcí veřejných a veřejného majetku, a 
zásady integrity, průhlednosti a povinnosti skládat účty. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 5 odst. 2 Každá smluvní strana bude usilovat o zavedení a prosazování účinných 
postupů zaměřených na prevenci korupce. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 5 odst. 3 Každá smluvní strana bude usilovat o periodické hodnocení relevantních 
právních nástrojů a administrativních opatření za účelem stanovení 
jejich odpovídající úrovně pro prevenci a potírání korupce. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 5 odst. 4 Smluvní strany budou přiměřeně a v souladu se základními zásadami 
svého právního systému navzájem mezi sebou a s relevantními 
mezinárodními a regionálními organizacemi spolupracovat při 
prosazování a přípravě opatření odkazovaných v tomto článku. Tato 
spolupráce může zahrnovat účast na mezinárodních programech a 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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Poznámka 
 

projektech zaměřených na prevenci korupce. 
Článek 6 odst. 1 Orgán nebo orgány pro prevenci korupce 

Každá smluvní strana v souladu se základními zásadami svého právního 
systému přiměřeně zajistí existenci orgánu nebo orgánů, které 
předcházejí korupci pomocí takových prostředků, jako je: 
(a) uskutečňování strategie odkazované v článku 5 této Úmluvy, a tam, 
kde je to vhodné, dohled nad realizací této strategie a její koordinace; 
(b) prohlubování poznatků o prevenci korupce a jejich šíření. 
 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 6 odst. 2 Každá smluvní strana udělí orgánu nebo orgánům odkazovaným v 
odstavci 1 tohoto článku nezbytnou nezávislost, v souladu se základními 
zásadami svého právního systému, aby danému orgánu nebo orgánům 
umožnil vykonávat jeho nebo jejich funkce efektivně a bez jakéhokoli 
nepřípustného vlivu. Měly by se zajistit nezbytné materiální zdroje a 
specializovaný personál a rovněž školení, jež může takový personál k 
výkonu svých funkcí vyžadovat. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 6 odst. 3 Každá smluvní strana sdělí generálnímu tajemníkovi Organizace 
spojených národů jméno a adresu úřadu nebo úřadů, jež by mohly 
ostatním smluvním stranám pomoci s přípravou a zaváděním 
konkrétních opatření k prevenci korupce. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 7 odst. 1 Veřejný sektor 
Každá smluvní strana bude tam, kde je to vhodné a v souladu se 
základními zásadami svého právního systému usilovat o přijetí, 
udržování a posilování takových systémů náboru, přijímání, udržení, 
služebního postupu a odchodu do důchodu veřejných zaměstnanců, a 
tam, kde je to vhodné, ostatních nevolených veřejných činitelů, 
(a) které jsou založeny na zásadách výkonnosti, průhlednosti a 
objektivních kritérií, jako jsou zásluhy, smysl pro spravedlnost a 
schopnosti; 
(b) které zahrnují přiměřené procedury určené k výběru a školení 
jedinců pro výkon veřejných funkcí, považovaných za obzvlášť citlivé 
na korupci, a tam, kde je to vhodné, k rotaci takových jedinců na jiné 
pozice; 
(c) které podporují přiměřené odměňování a spravedlivé platové 
stupnice, s přihlédnutím k úrovni hospodářského rozvoje smluvní strany; 
(d) které podporují programy výchovy a vzdělávání, aby veřejným 
zaměstnancům umožnily vyhovět požadavkům na správný, čestný a 
náležitý výkon veřejných funkcí, a které jim zajistí specializované a 
přiměřené školení ke zvýšení jejich povědomí o rizicích korupce, 
vlastních výkonu jejich funkcí. Takové programy mohou v 
aplikovatelných oblastech odkazovat na pravidla nebo standardy 
chování. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 7 odst. 2 Každá smluvní strana rovněž zváží přijetí odpovídajících legislativních a 
administrativních opatření, slučitelných s cíli této Úmluvy a 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32008D0801_190301.doc      str. 4 z 94   

Celex: 32008D0801 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 287 Gestor MSp Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 5. 4. 2019 
Název: Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem 

Evropského společenství 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

odpovídajících základním zásadám jejího vnitrostátního práva, k vypsání 
kritérií týkajících se kandidatury a voleb do veřejného úřadu. 

Článek 7 odst. 3 Každá smluvní strana rovněž zváží přijetí odpovídajících legislativních a 
správních opatření, slučitelných s cíli této Úmluvy a odpovídajících 
základním zásadám jejího vnitrostátního práva, ke zvýšení průhlednosti 
financování kandidatur pro volby do veřejného úřadu, a tam, kde je to 
vhodné, i financování politických stran. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 7 odst. 4 Každá smluvní strana bude v souladu se základními zásadami svého 
vnitrostátního práva usilovat o přijetí, udržení a posílení systémů, jež 
podporují průhlednost a brání konfliktům zájmu. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 8 odst. 1 Pravidla chování pro veřejné činitele 
V zájmu potírání korupce bude každá smluvní strana mezi jiným 
podporovat integritu, poctivost a odpovědnost svých veřejných činitelů, 
v souladu se základními zásadami svého právního systému. 
  

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 8 odst. 2 Každá smluvní strana bude v rámci svých vlastních institucionálních a 
právních systémů podporovat zejména pravidla nebo standardy chování 
v zájmu správného, čestného a náležitého výkonu veřejných funkcí 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 8 odst. 3 Pro účely realizace ustanovení tohoto článku bude každá smluvní strana 
tam, kde je to vhodné, a v souladu se základními zásadami svého 
právního systému brát v úvahu relevantní iniciativy regionálních, 
meziregionálních a multilaterálních organizací, jako jsou Mezinárodní 
pravidla chování pro veřejné činitele, obsažená v příloze k rezoluci 
Valného shromáždění 51/59 ze dne 12. prosince 1996. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 8 odst. 4 Každá smluvní strana v souladu se základními zásadami svého 
vnitrostátního práva rovněž zváží zavedení opatření a systémů k 
usnadnění ohlašování případů korupce prostřednictvím veřejných 
činitelů příslušným úřadům, když se dozví o takových případech při 
výkonu svých funkcí. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 8 odst. 5 Každá smluvní strana bude tam, kde je to vhodné, a v souladu se 
základními zásadami svého vnitrostátního práva usilovat o zavedení 
opatření a systémů, jež požadují, aby veřejní činitelé předkládali 
příslušným úřadům prohlášení, týkající se mezi jiným jejich vedlejších 
aktivit, zaměstnání, investic, majetku a větších darů nebo požitků, z 
nichž může vzejít konflikt zájmu, pokud jde o jejich funkci veřejných 
činitelů. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 8 odst. 6 Každá smluvní strana v souladu se základními zásadami svého 
vnitrostátního práva zváží přijetí kárných nebo jiných opatření proti 
státním úředníkům, kteří porušují pravidla nebo standardy stanovené v 
souladu s tímto článkem. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 9 odst. 1 Veřejné zakázky a spravování veřejných financí 
Každá smluvní strana podnikne v souladu se základními zásadami svého 
právního systému nezbytné kroky k zavedení odpovídajících systémů 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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veřejných zakázek, které budou založeny na průhlednosti, soutěži a 
objektivních kritériích rozhodování, a budou vykazovat účinnost, mezi 
jiným i v předcházení korupci. Takové systémy, při jejichž aplikaci lze 
brát v úvahu odpovídající prahové hodnoty, se mezi jiným budou týkat: 
(a) zveřejnění informací o procedurách vztahujících se k veřejným 
zakázkám a smlouvám, včetně informací o vypsání veřejné nabídky a 
věcných nebo případných informací o udělení kontraktů, jež 
potenciálním uchazečům o veřejnou nabídku umožní postačující časový 
předstih k přípravě a předložení jejich nabídek; 
(b) stanovení podmínek účasti předem, včetně kritérií výběru a udělení, 
pravidel účasti na veřejném nabídkovém řízení, a jejich zveřejnění; 
(c) použití objektivních a předem stanovených kritérií rozhodování o 
veřejných zakázkách, v zájmu usnadnění následného ověřování správné 
aplikace pravidel nebo procedur; 
(d) efektivní systém vnitrostátní kontroly, včetně efektivního systému 
odvolání, k zabezpečení právního postihu a opravných prostředků pro 
případ, že se pravidla nebo procedury stanovené podle tohoto odstavce 
nedodržují; 
(e) tam, kde je to vhodné, opatření k úpravě záležitostí týkajících se 
personálu odpovědného za zadávání veřejných zakázek, jako prohlášení 
zájmu o určité veřejné zakázky, kontrolní procedury a požadavky na 
školení. 

Článek 9 odst. 2 Každá smluvní strana v souladu se základními zásadami svého právního 
systému přijme odpovídající opatření na podporu průhlednosti a 
povinnosti skládat účty při spravování veřejných financí. Taková 
opatření budou mezi jiným zahrnovat: 
(a) postupy při schvalování národního rozpočtu; 
(b) včasné vykazování příjmů a výdajů; 
(c) systém standardů účetnictví a auditu a související dohled; 
(d) efektivní a výkonné systémy rizikového managementu a vnitřní 
kontroly; a 
(e) tam, kde je to vhodné, nápravné kroky v případě nesplnění 
požadavků stanovených v tomto odstavci. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 9 odst. 3 Každá smluvní strana přijme v souladu se základními zásadami svého 
vnitrostátního práva taková občanskoprávní a administrativní opatření 
nezbytná k zachování integrity účetních knih, záznamů, finančních 
výkazů nebo ostatních dokumentů týkajících se veřejných výdajů a 
příjmů, a k předejití falšování takových dokumentů. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 10 Podávání informací veřejnosti 
S přihlédnutím k nutnosti boje proti korupci, každá smluvní strana v 
souladu se základními zásadami svého vnitrostátního práva přijme 
taková opatření nezbytná ke zvýšení průhlednosti jeho veřejné správy, a 
tam, kde je to vhodné, i s přihlédnutím k její struktuře, fungování a 
rozhodovacím procesům. Taková opatření mohou mezi jiným zahrnovat: 

106/1999 
ve znění 
222/2015 

§ 4 odst. 1 Povinné subjekty poskytují informace na základě žádosti nebo 
zveřejněním. 

PT  
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(a) schválení procedur nebo předpisů, umožňujících tam, kde je to 
vhodné, podání informací o struktuře, fungování a rozhodovacích 
procesech jeho veřejné správy příslušníkům širší veřejnosti, a při 
náležitém zohlednění ochrany soukromí občanů a osobních dat, rovněž 
informací o rozhodnutích a právních aktech, jež se týkají příslušníků 
veřejnosti; 
(b) tam, kde je to vhodné, zjednodušení správních postupů, za účelem 
usnadnění přístupu veřejnosti ke kompetentním rozhodovacím orgánům; 
a 
(c) zveřejnění informací, jež mohou zahrnovat periodické zprávy o 
rizicích korupce v jeho veřejné správě. 

Článek 11 odst. 1 Opatření týkající se orgánů soudnictví a prokuratury 
Maje na paměti nezávislost soudnictví a jeho rozhodující roli v potírání 
korupce, každá smluvní strana přijme v souladu se základními zásadami 
svého právního systému a bez dotčení nezávislosti soudů opatření k 
posílení integrity a předcházení příležitostem ke korupci mezi 
pracovníky soudnictví. Taková opatření mohou zahrnovat pravidla s 
ohledem na chování pracovníků soudnictví. 
 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 11 odst. 2 Opatření stejného účinku jako jsou opatření přijatá podle odstavce 1 
tohoto článku lze zavést a aplikovat i v orgánech prokuratury těch 
smluvních stran, kde tyto orgány netvoří součást soudnictví, ale těší se 
nezávislosti analogické té, jakou požívají soudní orgány. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 12 odst. 1 Soukromý sektor 
Každá smluvní strana přijme v souladu se základními zásadami svého 
vnitrostátního práva opatření k předcházení korupci, zahrnující 
soukromý sektor, ke zvýšení standardů účetnictví a auditu v soukromém 
sektoru, a tam, kde to bude vhodné, k umožnění účinných, přiměřených 
a odrazujících trestů v občanskoprávním, správním nebo trestním řízení 
při nevyhovění takovým opatřením. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 12 odst. 2 Opatření k dosažení těchto cílů mohou mimo jiné zahrnovat: 
(a) prosazování spolupráce orgánů činných v trestním řízení s 
relevantními soukromými subjekty; 
(b) prosazování tvorby standardů a vývoje procedur určených k ochraně 
integrity relevantních soukromých subjektů, včetně pravidel chování v 
zájmu správného, čestného a náležitého výkonu obchodních aktivit a 
všech relevantních profesí a předcházení konfliktu zájmu, a podpory 
používání správných obchodních praktik mezi podniky a ve smluvních 
vztazích podniků a státu; 
(c) prosazování průhlednosti mezi soukromými subjekty, a tam, kde je to 
vhodné, včetně opatření týkajících se totožnosti právnických a fyzických 
osob zahrnutých do zřízení a vedení korporací; 
(d) předcházení zneužívání procedur regulujících soukromé subjekty, 
včetně procedur týkajících se dotací a licencí udělovaných státními 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

úřady pro výkon obchodních aktivit; 
(e) předcházení konfliktům zájmu uložením přiměřených a přijatelnou 
dobu trvajících omezení, týkajících se profesních aktivit bývalých 
veřejných činitelů nebo zaměstnávání státních úředníků v soukromém 
sektoru poté, co odstoupili nebo odešli do důchodu, v případech, kdy se 
takové aktivity nebo zaměstnávání přímo vztahují k funkcím, které tito 
veřejní činitelé během svého funkčního období zastávali, anebo které 
byly pod jejich dohledem; 
(f) zabezpečit, aby soukromé podniky prováděly s přihlédnutím ke své 
struktuře a velikosti v dostatečném rozsahu vnitřní audity a pomáhaly 
tak v předcházení a odhalování korupčního jednání, a aby účty a 
požadované finanční výkazy takových soukromých podniků byly 
předmětem odpovídajících auditních a ověřovacích postupů. 
 

Článek 12 odst. 3 V zájmu předcházení korupce přijme každá smluvní strana taková 
opatření, pokud je to nezbytné, v souladu se svými vnitrostátními 
zákony a předpisy, jež se budou týkat vedení účetních knih a záznamů, 
zveřejnění finančních výkazů, a účetních a revizních standardů, a jež 
povedou k zákazu dále uvedených činností prováděných za účelem 
spáchání kteréhokoli z trestných činů stanovených v souladu s touto 
Úmluvou: 
(a) zřízení neprotokolovaných účtů; 
(b) provádění neprotokolovaných nebo nedostatečně identifikovaných 
transakcí; 
(c) evidování neexistujících výdajů; 
(d) zápis pasiv s nesprávnou identifikací jejich předmětu; 
(e) používání padělaných dokumentů; a 
(f) úmyslná likvidace účetních podkladů dříve, než určuje zákon 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 12 odst. 4 Každá smluvní strana neumožní odpočet takových výdajů z daňového 
základu, které jsou tvořeny úplatky, které jsou jedním ze základních 
prvků trestných činů, stanovených v souladu s články 15 a 16 této 
Úmluvy, a tam, kde je to vhodné, i ostatních výdajů, vzniklých v 
souvislosti s podporou korupčního chování. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 13 odst. 1 Účast společnosti 
Každá smluvní strana přijme v rámci svých prostředků a v souladu se 
základními zásadami svého vnitrostátního práva přiměřená opatření na 
podporu aktivní účasti jedinců a skupin mimo veřejný sektor, jako je 
občanská společnost, nevládní organizace a organizace na místní úrovni 
v prevenci a potírání korupce a při prohlubování povědomí veřejnosti o 
existenci, příčinách, závažnosti a hrozbě korupce. Tato účast by se měla 
dále posílit takovými opatřeními, jako je: 
(a) zvyšování průhlednosti rozhodovacích procesů a prosazování přínosu 
veřejnosti k jejich průběhu; 
(b) zajištění efektivního přístupu veřejnosti k informacím; 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

(c) zajišťování takových veřejných informačních aktivit, jež přispívají k 
netolerování korupce, a rovněž realizace veřejných vzdělávacích 
programů, včetně školních a univerzitních osnov; 
(d) respektování, prosazování a ochrana svobody požadovat, obdržet, 
zveřejnit a dále šířit informace týkající se korupce. Tato svoboda se 
může stát předmětem určitých omezení, avšak ta musejí být v souladu se 
zákonem a nezbytná: 
(i) v zájmu respektování práv nebo pověsti ostatních; 
(ii) v zájmu ochrany národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo 
veřejného zdraví nebo morálních zásad. 

Článek 13 odst. 2 Každá smluvní strana přijme odpovídající opatření, aby veřejnosti byly 
známy relevantní orgány pro boj proti korupci, uvedené v této Úmluvě, 
a tam, kde je to vhodné, umožní přístup k takovým orgánům pro účely 
podávání oznámení, včetně anonymních, jakýchkoli událostí, jež by se 
mohly považovat za trestný čin stanovený v souladu s touto Úmluvou. 

141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 158 odst. 2 Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný 
čin, je povinen přijímat státní zástupce a policejní orgán. Přitom je 
povinen oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě nepravdivé 
údaje, a pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho měsíce od 
oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních. 

PT  

Článek 14 odst. 1 Opatření k prevenci praní špinavých peněz 
Každá smluvní strana: 
(a) v rámci své pravomoci zavede jednotný vnitrostátní regulační a 
kontrolní režim pro banky a finanční instituce nebankovního typu, 
včetně fyzických nebo právnických osob, které poskytují oficiální nebo 
neoficiální služby za účelem převodu peněz nebo hodnoty, a tam, kde je 
to vhodné, i pro jiné subjekty obzvláště ohrožené praním špinavých 
peněz, s cílem zabránit všem formám praní špinavých peněz a odhalit je, 
přičemž tento režim bude klást důraz na požadavky v oblasti identifikace 
zákazníků, a tam, kde to bude vhodné, i skutečných majitelů, 
uchovávání údajů a oznamování podezřelých transakcí; 
(b) aniž tím bude dotčen článek 46 této Úmluvy zajistí, aby orgány státní 
správy, orgány dohledu, orgány činné v trestním řízení a jiné orgány 
zabývající se bojem proti praní špinavých peněz (včetně soudních 
orgánů tam, kde to bude dle vnitrostátního práva vhodné) byly schopné 
spolupracovat a vyměňovat si informace na vnitrostátní i mezinárodní 
úrovni v rámci podmínek stanovených vnitrostátním právem a za tím 
účelem zváží zřízení finanční zpravodajské jednotky, která by sloužila 
jako státní středisko pro shromažďování, analýzu a předávání informací 
týkajících se možného praní špinavých peněz.  

253/2008 
ve znění 
166/2015 
368/2016 

§ 18 
 

(1) Zjistí-li povinná osoba v souvislosti se svou činností podezřelý 
obchod, oznámí to Finančnímu analytickému úřadu (dále jen "Úřad") 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne 
zjištění podezřelého obchodu. Vyžadují-li to okolnosti případu, zejména 
hrozí-li nebezpečí z prodlení, oznámí povinná osoba podezřelý obchod 
neprodleně po jeho zjištění. 
(2) V oznámení podezřelého obchodu uvede povinná osoba identifikační 
údaje toho, koho se oznámení týká, identifikační údaje všech dalších 
účastníků obchodu, které má v době podání oznámení k dispozici, 
informace o podstatných okolnostech obchodu a jakékoli další 
informace, které by mohly s podezřelým obchodem souviset a jsou 
významné pro jeho posouzení z hlediska opatření proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti nebo financování terorismu. 
(3) V oznámení se neuvádí údaje o zaměstnanci povinné osoby nebo 
osobě v obdobném pracovněprávním vztahu, která podezřelý obchod 
zjistila. 
(4) Oznámení podezřelého obchodu přijímá Úřad. Adresu a podmínky 
pro doručování a další možnosti spojení pro podávání oznámení 
podezřelého obchodu zveřejní Úřad způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
(5) Jestliže se oznámení podle odstavce 2 týká rovněž majetku, na který 
se vztahuje mezinárodní sankce vyhlášená za účelem udržení nebo 
obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních 
lidských práv nebo boje proti terorismu, povinná osoba na to v oznámení 
upozorní. V oznámení uvede dále i stručný popis tohoto majetku, údaje 
o jeho umístění a jeho vlastníkovi, pokud je oznamovateli znám, a 
informaci, zda hrozí bezprostřední nebezpečí poškození, znehodnocení 
nebo užití tohoto majetku v rozporu se zákonem. 
(6) Oznamovatel současně sdělí Úřadu jméno, příjmení a pracovní 

PT  
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zařazení kontaktní osoby (§ 22) nebo osoby, která za povinnou osobu 
zpracovávala oznámení podezřelého obchodu, a možnosti telefonického, 
popřípadě elektronického spojení s touto osobou, pokud tyto informace 
nemá Úřad k dispozici. 
(7) Zjistí-li v souvislosti se svou činností podezřelý obchod více 
povinných osob společně, na základě sdílení informací podle § 39 odst. 
2, je splněna povinnost oznámit podezřelý obchod podle odstavců 2 až 4 
všemi povinnými osobami, pokud oznámení podá alespoň jedna z nich, 
a v oznámení uvede, za které další povinné osoby oznámení podává. 

  253/2008 
ve znění 
368/2016 

§ 29c (1) Zřizuje se Úřad jako správní úřad se sídlem v Praze, který plní funkci 
finanční zpravodajské jednotky pro Českou republiku a je podřízen 
Ministerstvu financí. 
(2) Úřad působí v oblastech činnosti upravených tímto a dalšími 
právními předpisy, včetně rozhodování o zahájení a způsobu ukončení 
šetření, o získávání, zpracování a sdílení informací a o provádění 
kontrol. 
(3) Úřad při své činnosti uplatňuje taková organizační, personální a jiná 
opatření, která zaručují, že s informacemi získanými při jeho činnosti 
podle tohoto zákona nepřijde do styku nepovolaná osoba. 
(4) Činnost Úřadu materiálně, administrativně a finančně zajišťuje 
Ministerstvo financí. Úřad je účetní jednotkou; jeho příjmy a výdaje jsou 
součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva financí. 

  

  253/2008 
ve znění 
368/2016 

§ 33 (1) V rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká 
republika vázána, nebo na základě vzájemnosti Úřad spolupracuje se 
zahraničními orgány a mezinárodními organizacemi se stejnou věcnou 
působností, zejména při předávání a získávání údajů sloužících k 
dosažení účelu stanoveného tímto zákonem. 
(2) Za podmínek, že informace budou užity pouze k dosažení účelu 
tohoto zákona a budou požívat ochrany alespoň v rozsahu tímto 
zákonem stanoveném, může Úřad spolupracovat i s dalšími 
mezinárodními organizacemi. 

  

Článek 14 odst. 2 Smluvní strany zváží zavedení vhodná opatření za účelem zjištění a 
monitorování pohybů hotovosti a příslušných obchodovatelných 
cenných papírů přes hranice, která by podléhala bezpečnostním zárukám 
zajišťujícím řádné využití informací a nebránícím v žádném ohledu 
pohybu zákonného kapitálu. K takovým opatřením může patřit 
požadavek, aby fyzické i právnické osoby hlásily převody značných 
objemů hotovosti a příslušných obchodovatelných cenných papírů přes 
hranice státu. 

253/2008 
ve znění 
18/2012 
377/2012 
368/2016 
183/2017 
 

§ 41 (1) Fyzická osoba při vstupu do České republiky z oblasti mimo území 
Evropských společenství a při výstupu z České republiky do takové 
oblasti je povinna písemně oznámit celnímu úřadu dovoz a vývoz 
platných platidel v české nebo cizí měně, cestovních šeků nebo 
peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na 
doručitele nebo na řad, jakož i dalších investičních nástrojů, které jsou 
podepsané, ale neobsahují jméno příjemce, v úhrnné hodnotě 10 000 
EUR nebo vyšší. 
(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 má rovněž právnická nebo 
podnikající fyzická osoba, která věci uvedené v odstavci 1 dováží nebo 
vyváží. Tuto povinnost za právnickou nebo podnikající fyzickou osobu 
plní fyzická osoba, která má tyto věci při sobě při překročení hranice 
území Evropských společenství. 

PT  
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(3) Osoba odesílající z České republiky mimo území Evropských 
společenství nebo přijímající odtud poštovní nebo jinou zásilku, která 
obsahuje věci uvedené v odstavci 1 v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo 
vyšší, je povinna oznámit celnímu úřadu tuto zásilku a zajistit, aby mu 
byla zásilka předložena ke kontrole. 
(4) Oznamovací povinnost podle odstavců 1 až 3 má osoba i tehdy, 
pokud na území Evropských společenství dováží nebo z něj vyváží 
anebo v zásilce přijímá nebo odesílá v průběhu 12 po sobě jdoucích 
měsíců věci uvedené v odstavci 1 v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo 
vyšší. Oznamovací povinnost vzniká v době, kdy je osobě známo, že 
stanovené hranice bude dosaženo. 
(5) V oznámení podle odstavců 1 až 4 se uvedou identifikační údaje 
oznamovatele, identifikační údaje vlastníka a zamýšleného příjemce 
přepravované věci, jsou-li oznamovateli známy, popis přepravované 
věci, údaje o původu věci a účelu dovozu nebo vývozu a trasa a způsob 
přepravy. 
(6) Oznámení se podává na společném ohlašovacím formuláři Evropské 
unie, jehož vzor je uveden v příloze k tomuto zákonu. Tiskopis 
společného ohlašovacího formuláře Evropské unie je k dispozici u 
celního úřadu; Úřad společný ohlašovací formulář Evropské unie, včetně 
všech jeho ostatních jazykových verzí zveřejněných Evropskou komisí, 
rovněž zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Osoba, která 
oznámení podává, odpovídá za správnost a úplnost v něm vyplněných 
údajů. 
(7) Pro přepočet jiné měny na euro podle odstavců 1, 3 nebo 4 se použije 
po celý kalendářní měsíc kurz vyhlášený Českou národní bankou a 
platný předposlední středu předchozího kalendářního měsíce. Celní úřad 
sdělí osobám na základě ústní žádosti výši kurzů pro účely plnění 
oznamovací povinnosti podle odstavců 1 až 4. Hodnotou cenných papírů 
se rozumí jejich aktuální tržní cena, popřípadě cena stanovená podle 
kurzů na oficiálních trzích. 

Článek 14 odst. 3 Smluvní strany zváží zavedení odpovídajících a vhodných opatření, 
jimiž se od finančních institucí včetně subjektů poukazujících peníze 
bude vyžadovat, aby: 
(a) do formulářů pro elektronický převod peněžních prostředků a 
souvisejících zpráv zahrnuly přesné a konkrétní informace o původci; 
(b) uchovaly takové informace po celý platební řetězec; a 
(c) aplikovaly zvýšenou kontrolu převodů peněžních prostředků, které 
neobsahují úplné informace o původci. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 14 odst. 4 Při vytváření vnitrostátního regulačního a kontrolního režimu podle 
podmínek stanovených tímto článkem, aniž by tím byly dotčeny 
jakékoliv jiné články této Úmluvy, smluvní strany jsou vyzývány k 
tomu, aby užívaly jako vodítka příslušné iniciativy regionálních, 
meziregionálních a multilaterálních organizací zabývajících se bojem 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

proti praní špinavých peněz. 
Článek 14 odst. 5 Smluvní strany se budou snažit rozvíjet celosvětovou, regionální, 

oblastní a dvoustrannou spolupráci mezi justičními orgány, orgány 
činnými v trestním řízení a orgány finančního dohledu v boji proti praní 
špinavých peněz. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 15 Korupce vnitrostátních veřejných činitelů  
Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která 
jsou nezbytná pro to, aby, pokud budou spáchány úmyslně, byly za 
trestné činy pokládány: 
a) slib, nabídka nebo poskytnutí neoprávněné výhody veřejnému činiteli, 
ať již přímo, nebo nepřímo, pro činitele samotného nebo pro jinou osobu 
či subjekt proto, aby tento činitel jednal nebo se zdržel jednání při 
výkonu svých úředních povinností; 
b) požadování nebo přijetí ze strany veřejného činitele, ať již přímo, 
nebo nepřímo, neoprávněné výhody pro činitele samotného nebo pro 
jinou osobu či subjekt proto, aby tento činitel jednal nebo se zdržel 
jednání při výkonu svých úředních povinností. 

40/2009 
ve znění 
330/2011 

§ 331 Přijetí úplatku 
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit 
úplatek, nebo 
kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým 
nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, 
bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti. 
(2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude 
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let. 
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku 
bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo 
jinému značný prospěch, nebo 
b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba. 
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo 
jinému prospěch velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo 
jinému značný prospěch. 

PT  

  40/2009  
ve znění 
287/2018 

§ 332 (1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí 
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí 
obecného zájmu, nebo 
kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí 
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo 
jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým 
trestem. 
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku nebo 
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému 
značný prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť 
závažný následek, nebo 
b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě. 

  

       
Článek 16 odst. 1 
 

Korupce zahraničních veřejných činitelů a činitelů veřejných 
mezinárodních organizací 
Každá smluvní strana přijme taková legislativní nebo jiná opatření, 
nezbytná pro to, aby byly za trestné činy pokládány v případě, že jde o 
úmyslné jednání, pokládat slib, nabídku nebo poskytnutí neoprávněné 
výhody, ať již přímo nebo nepřímo, zahraničnímu veřejnému činiteli 

40/2009  § 332 (1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí 
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí 
obecného zájmu, nebo 
kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí 
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo 
jiného, 

PT  
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Evropského společenství 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

nebo činiteli veřejné mezinárodní organizace, činiteli samotnému nebo 
jiné osobě nebo subjektu proto, aby tento činitel jednal nebo se zdržel 
jednání při výkonu svých úředních povinností za účelem získání nebo 
zachování obchodní činnosti nebo jiné neoprávněné výhody ve vztahu 
ke způsobu zahraničního obchodování. 
 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku nebo 
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému 
značný prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť 
závažný následek, nebo 
b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě. 

  ve znění 
287/2018 

    

Článek 16 odst. 2 Každá smluvní strana zváží přijetí takových legislativních a jiných 
opatření, nezbytných k tomu, aby byly za trestné činy pokládány v 
případě, že jde o úmyslné jednání, požadování nebo přijetí ze strany 
zahraničního veřejného činitele nebo činitele veřejné mezinárodní 
organizace, ať již přímo nebo nepřímo, neoprávněné výhody pro činitele 
nebo úředníka samotného nebo pro jinou osobu či subjekt, aby tento 
činitel nebo úředník jednal nebo se zdržel jednání při výkonu svých 
úředních povinností. 

40/2009 
ve znění 
330/2011 

§ 331 Přijetí úplatku 
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit 
úplatek, nebo 
kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým 
nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, 
bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti. 
(2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude 
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let. 
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku 
bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo 
jinému značný prospěch, nebo 
b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba. 
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo 
jinému prospěch velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo 
jinému značný prospěch. 

PT  

Článek 17 Defraudace, zpronevěra nebo jiná forma zneužití majetku ze strany 
veřejného činitele 
Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, nezbytná 
k tomu, aby za trestné činy v případě úmyslného spáchání byly 
pokládány defraudace, zpronevěra nebo jiná forma zneužití majetku ze 
strany veřejného činitele, v zájmu jeho prospěchu nebo prospěchu jiné 
osoby nebo subjektu, týkající se jakéhokoli majetku, veřejných nebo 
soukromých finančních prostředků nebo cenných papírů nebo jakékoli 
jiné hodnotné věci, svěřených veřejnému činiteli v souvislosti s jeho 
služebním postavením. 

40/2009 
ve znění  
86/2015 
455/2016 

§ 206  
 

Zpronevěra 
(1) Kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na 
cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody 
až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních 
třech letech odsouzen nebo potrestán. 
 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem 
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší 
škodu. 
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost 
hájit zájmy poškozeného, 
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, 
za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví 

PT  
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Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo 
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání 
teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 
312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f). 
(6) Příprava je trestná. 

  40/2009 § 220 
 

Porušení povinnosti při správě cizího majetku 
(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou 
povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí 
škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 
zákazem činnosti. 
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem 
bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť 
uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo 
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 

  

Článek 18 
 

Obchodování s vlivem 
Každá smluvní strana zváží přijetí takových legislativních a jiných 
opatření, nezbytných k tomu, aby byly za trestné činy v případě 
úmyslného spáchání pokládány: 
(a) slib, nabídka nebo poskytnutí neoprávněné výhody veřejnému 
činiteli nebo jakékoli jiné osobě, ať již přímo nebo nepřímo proto, aby 
tento veřejný činitel nebo kterákoli jiná osoba zneužili svého skutečného 
nebo předpokládaného vlivu za účelem získání od státní správy nebo 
veřejného orgánu smluvní strany neoprávněné výhody pro původního 
iniciátora daného aktu nebo pro kteroukoli jinou osobu; 
(b) požadování nebo přijetí ze strany veřejného činitele nebo kterékoli 
jiné osoby, ať již přímo nebo nepřímo, neoprávněné výhody pro činitele 
samotného nebo pro jinou osobu proto, aby tento veřejný činitel nebo 
osoba zneužili svého skutečného nebo předpokládaného vlivu za účelem 
získání od státní správy nebo veřejného orgánu smluvní strany 
neoprávněné výhody. 

40/2009 
ve znění 
165/2015 
287/2018 

§ 333 Nepřímé úplatkářství 
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného žádá, dá si slíbit nebo přijme 
úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit 
na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, bude 
potrestán odnětím svobody až na tři léta. 
(2) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného z důvodu uvedeného v 
odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán 
odnětím svobody až na dvě léta. 

PT  

       
Článek 19 Zneužití funkcí 

Každá smluvní strana zváží přijetí takových legislativních a jiných 
opatření, nezbytných k tomu, aby bylo za trestný čin v případě 
úmyslného spáchání pokládáno zneužití funkcí nebo služebního 
postavení, tj. provedení nebo neprovedení určitého úkonu, které je 
porušením zákona, ze strany veřejného činitele při výkonu jeho funkcí, 
za účelem získání neoprávněné výhody pro sebe samého nebo pro jinou 

40/2009 
ve znění 
330/2011 

§ 329 Zneužití pravomoci úřední osoby 
(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou 
závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch 
 a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu 
předpisu, 
b) překročí svou pravomoc, nebo 
c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci, 

PT  
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písm., atd.) 
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odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

osobu nebo subjekt.  bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem 
činnosti. 
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, 
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný 
prospěch, 
b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou 
rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, 
vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, 
c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní 
správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, 
d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo 
fyzické osoby, která je podnikatelem, 
e) spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně, 
rozumové slabosti nebo nezkušenosti jiného, nebo 
f) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku 
bude pachatel potrestán, 
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému prospěch 
velkého rozsahu, nebo 
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu. 
(4) Příprava je trestná. 

Článek 20 Nezákonně obohacování 
V závislosti na své ústavě a základních zásadách svého právního 
systému každá smluvní strana zváží přijetí takových legislativních nebo 
jiných opatření, nezbytných k tomu, aby bylo za trestný čin v případě 
úmyslného spáchání pokládáno nezákonné obohacování, tj. významné 
zvýšení aktiv veřejného činitele, které on sám nemůže s poukazem na 
svůj zákonný příjem rozumně vysvětlit. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 21 Korupce v soukromém sektoru 
Každá smluvní strana zváží přijetí takových legislativních a jiných 
opatření, nezbytných k tomu, aby byly za trestné činy v případě 
úmyslného spáchání v průběhu hospodářské, finanční nebo obchodní 
činnosti pokládány: 
 (a) slib, nabídka nebo poskytnutí neoprávněné výhody, ať již přímo 
nebo nepřímo, jakékoli osobě, která řídí subjekt soukromého sektoru, 
anebo pracuje v jakékoli funkci pro tento sektor, pro osobu samotnou 
nebo pro jinou osobu, za tím účelem, aby při porušení svých povinností 
jednala nebo se zdržela jednání; 
(b) požadování nebo přijetí, ať již přímo nebo zprostředkovaně, 
neoprávněné výhody ze strany jakékoli osoby, která řídí subjekt 
soukromého sektoru, anebo pracuje v jakékoli funkci pro tento sektor, 
pro subjekt soukromého sektoru, pro osobu samotnou nebo pro jinou 
osobu, za tím účelem, aby při porušení svých povinností jednala nebo se 
zdržela jednání. 

40/2009 
ve znění 
330/2011 

§ 331 Přijetí úplatku 
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit 
úplatek, nebo 
kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým 
nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, 
bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti. 
(2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude 
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let. 
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku 
bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo 
jinému značný prospěch, nebo 
b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba. 
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo 

PT  
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jinému prospěch velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo 
jinému značný prospěch. 

  40/2009 
ve znění  
287/2018 

§ 332 (1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí 
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí 
obecného zájmu, nebo 
kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí 
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo 
jiného, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku nebo 
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému 
značný prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť 
závažný následek, nebo 
b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě. 
 

  

       
Článek 22 Zpronevěra majetku v soukromém sektoru 

Každá smluvní strana zváží přijetí legislativních a jiných opatření, 
nezbytných k tomu, aby za trestný čin v případě úmyslného spáchání v 
průběhu hospodářské, finanční nebo obchodní činnosti, byla pokládána 
zpronevěra ze strany osoby, která řídí subjekt soukromého sektoru, 
anebo pracuje v jakékoli funkci pro tento sektor, týkající se jakéhokoli 
majetku, soukromých finančních prostředků nebo cenných papírů anebo 
jakékoli jiné hodnotné věci, svěřených této osobě v souvislosti s jejím 
služebním postavením. 

40/2009 
ve znění  
86/2015 
455/2016 

§ 206  
 

Zpronevěra 
(1) Kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na 
cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody 
až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních 
třech letech odsouzen nebo potrestán. 
 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem 
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší 
škodu. 
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost 
hájit zájmy poškozeného, 
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, 
za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví 
lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo 
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání 
teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 
312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f). 
(6) Příprava je trestná. 

PT  

  40/2009 § 220 
 

Porušení povinnosti při správě cizího majetku 
(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou 
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povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí 
škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 
zákazem činnosti. 
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem 
bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť 
uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo 
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 

Článek 23 odst. 1 Praní výnosů z trestné činnosti 
1. Každá smluvní strana přijme v souladu se základními zásadami svého 
vnitrostátního práva taková legislativní a jiná opatření, nezbytná k tomu, 
aby byly za trestné činy v případě úmyslného spáchání, pokládány: 
(a) 
(i) přeměna nebo převod majetku při vědomí, že takový majetek 
představují výnosy z trestné činnosti, za účelem utajení nebo zastírání 
nezákonného původu majetku, anebo napomáhání jakékoli osobě, jež se 
podílela na spáchání předmětného trestného činu, vyhnout se právním 
důsledkům jejího jednání; 
(ii) utajení nebo zastírání skutečné povahy, zdroje, umístění, dispozice, 
pohybu nebo vlastnictví majetku nebo práv k majetku, při vědomí, že 
takový majetek představují výnosy z trestné činnosti; 
(b) v závislosti na základních konceptech jeho právního systému: 
(i) nabytí, vlastnictví nebo používání majetku, při vědomí v okamžiku 
jeho přijetí, že takový majetek je výnosem z trestné činnosti; 
(ii) účast, spolčení nebo spiknutí při spáchání, pokusech o spáchání a 
napomáhání, navádění, usnadňování a poradenství ve vztahu ke spáchání 
jakéhokoli z trestných činů zjištěných v souladu s tímto článkem. 
 

40/2009 
ve znění 
86/2015 
165/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 214 
 
 

(1) Kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá 
 a) věc, která byla získána trestným činem spáchaným na území České 
republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo jako odměna za něj, nebo 
b) věc, která byla opatřena za věc uvedenou v písmenu a), nebo 
kdo se ke spáchání takového činu spolčí, 
bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci; spáchá-li však čin ve vztahu k 
věci, která pochází z trestného činu, na který zákon stanoví trest 
mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším. 
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem 
bude pachatel potrestán, 
 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci, která má větší 
hodnotu, nebo 
 b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. 
(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku 
bude pachatel potrestán, 
 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
 b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť 
závažného zločinu, 
 c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má značnou hodnotu, 
nebo 
 d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku 
bude pachatel potrestán, 
 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci, která má 
hodnotu velkého rozsahu, nebo 
 b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 
rozsahu. 

PT  

  40/2009 
ve znění 
86/2015 
165/2015 
287/2018 

§ 216 (1) Kdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá 
věc, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České 
republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo 
kdo takovou věc přemění v úmyslu umožnit jiné osobě, aby unikla 
trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, 
nebo 
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kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí, 
bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 
(2) Kdo zastírá původ věci, která je výnosem z trestné činnosti spáchané 
na území České republiky nebo v cizině, zejména tím, že zakrývá nebo 
utajuje její skutečnou povahu, umístění, pohyb, nakládání s ní, 
vlastnické nebo jiné právo k ní, nebo kdo jinak usiluje, aby bylo 
podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění jejího původu, nebo 
kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí, 
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým 
trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 
 (3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo peněžitým trestem 
bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci 
pocházející ze zločinu, 
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má větší hodnotu, nebo 
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. 
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku 
bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované 
skupiny, 
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného 
zločinu, 
c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má značnou hodnotu, 
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, 
nebo 
e) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající 
z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu 
podle zákona. 
(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku 
bude pachatel potrestán, 
  
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou 
skupinou působící ve více státech, 
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má hodnotu velkého 
rozsahu, nebo 
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 
rozsahu. 

       
Článek 23 odst. 2 Pro účely plnění nebo uplatnění odstavce 1 tohoto článku: 

(a) každá smluvní strana bude usilovat o uplatnění odstavce 1 tohoto 
článku u co nejširšího rozsahu předmětných trestných činů; 
(b) každá smluvní strana zahrne jako predikativní trestné činy 
minimálně úplný rozsah trestných činů stanovených v souladu s touto 

40/2009 
ve znění 
86/2015 
165/2015 
 

§ 214 
 
 

(1) Kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá 
 a) věc, která byla získána trestným činem spáchaným na území České 
republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo jako odměna za něj, nebo 
b) věc, která byla opatřena za věc uvedenou v písmenu a), nebo 
kdo se ke spáchání takového činu spolčí, 

PT  
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Úmluvou; 
(c) pro účely pododstavce (b) shora, predikativní trestné činy budou 
zahrnovat trestné činy spáchané jak v soudní pravomoci dané smluvní 
strany, tak mimo ni. Avšak trestné činy spáchané mimo soudní 
pravomoc smluvní strany, budou představovat predikativní trestné činy 
pouze v případě, že relevantní chování je trestným činem podle 
vnitrostátního práva smluvní strany, kde byl spáchán, a byl by trestným 
činem podle vnitrostátního práva smluvní strany, plnící nebo uplatňující 
tento článek, pokud by zde byl spáchán; 
(d) každá smluvní strana zašle generálnímu tajemníkovi Organizace 
spojených národů kopie svých zákonů, kterými se tento článek uvádí v 
platnost, a rovněž jakékoli následné změny takových zákonů nebo jejich 
popis; 
(e) pokud to budou vyžadovat základní zásady vnitrostátního práva 
smluvní strany, lze stanovit, že trestné činy popsané v odstavci 1 tohoto 
článku se nevztahují na osoby, které spáchaly předmětný trestný čin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci; spáchá-li však čin ve vztahu k 
věci, která pochází z trestného činu, na který zákon stanoví trest 
mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším. 
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem 
bude pachatel potrestán, 
 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci, která má větší 
hodnotu, nebo 
 b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. 
(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku 
bude pachatel potrestán, 
 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
 b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť 
závažného zločinu, 
 c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má značnou hodnotu, 
nebo 
 d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku 
bude pachatel potrestán, 
 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci, která má 
hodnotu velkého rozsahu, nebo 
 b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 
rozsahu. 

  40/2009 
ve znění 
86/2015 
165/2015 
287/2018 

§ 216 (1) Kdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá 
věc, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České 
republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo 
kdo takovou věc přemění v úmyslu umožnit jiné osobě, aby unikla 
trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, 
nebo 
kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí, 
bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 
(2) Kdo zastírá původ věci, která je výnosem z trestné činnosti spáchané 
na území České republiky nebo v cizině, zejména tím, že zakrývá nebo 
utajuje její skutečnou povahu, umístění, pohyb, nakládání s ní, 
vlastnické nebo jiné právo k ní, nebo kdo jinak usiluje, aby bylo 
podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění jejího původu, nebo 
kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí, 
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým 
trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 
(3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo peněžitým trestem 
bude pachatel potrestán, 
  
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci 
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pocházející ze zločinu, 
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má větší hodnotu, nebo 
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. 
 (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku 
bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované 
skupiny, 
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného 
zločinu, 
c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má značnou hodnotu, 
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, 
nebo 
e) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající 
z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu 
podle zákona. 
(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku 
bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou 
skupinou působící ve více státech, 
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má hodnotu velkého 
rozsahu, nebo 
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 
rozsahu. 

       
Článek 24 Utajení 

Aniž by tím byla dotčena ustanovení článku 23 této Úmluvy, každá 
smluvní strana zváží přijetí takových legislativních nebo jiných opatření, 
nezbytných k tomu, aby bylo za trestný čin v případě jeho úmyslného 
spáchání po spáchání kteréhokoli z trestných činů stanovených v 
souladu s touto Úmluvou bez účasti na takových trestných činech, 
pokládáno utajení nebo pokračující zadržování majetku, když daná 
osoba si je vědoma, že takový majetek je výsledkem kteréhokoli z 
trestných činů stanovených v souladu s touto Úmluvou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 PT  

       
Článek 25 Maření výkonu spravedlnosti 

Každá smluvní strana, přijme taková legislativní a jiná opatření, která 
jsou nezbytná pro to, aby v případě, že budou spáchány úmyslně, byly 
za trestné činy pokládány: 
(a) využití fyzické síly, vyhrožování nebo zastrašování nebo slib, 
nabídka nebo poskytnutí neoprávněné výhody s cílem navádět k 

40/2009 
ve znění 
306/2009 
330/2011 

§ 145 Těžké ublížení na zdraví 
(1) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán 
odnětím svobody na tři léta až deset let. 
(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
a) na dvou nebo více osobách, 

PT  
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falešnému svědectví, nebo vměšovat se do podávání svědectví nebo 
předkládání důkazů v průběhu řízení v souvislosti se spácháním 
trestných činů, stanovených v souladu s touto Úmluvou; 
(b) využití fyzické síly, vyhrožování nebo zastrašování za účelem 
vměšování se do výkonu úředních povinností soudce nebo orgánu 
činného v trestním řízení v souvislosti se spácháním trestných činů, 
stanovených v souladu s touto Úmluvou. Nic v tomto pododstavci 
nebrání smluvním stranám, aby přijaly takovou právní úpravu, která 
bude chránit jiné kategorie veřejných činitelů. 

b) na těhotné ženě, 
c) na dítěti mladším patnácti let, 
d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich 
povinnosti, 
e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického 
zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně 
zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně 
života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, 
postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, 
f) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k 
etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, 
že je skutečně nebo domněle bez vyznání, 
g) opětovně nebo poté, co spáchal jiný zvlášť závažný zločin spojený s 
úmyslným způsobením těžké újmy na zdraví nebo smrti nebo jeho 
pokus, nebo 
h) ze zavrženíhodné pohnutky. 
(3) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. 
(4) Příprava je trestná. 

  40/2009 
ve znění 
306/2009 

§ 146 Ublížení na zdraví 
(1) Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím 
svobody na šest měsíců až tři léta. 
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
a) na těhotné ženě, 
b) na dítěti mladším patnácti let, 
c) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich 
povinnosti, 
d) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického 
zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně 
zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně 
života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, 
postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 
e) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k 
etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, 
že je skutečně nebo domněle bez vyznání. 
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví. 
(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. 

  

  40/2009 
ve znění 
455/2016 

§ 175 Vydírání 
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké 
újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím 
svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem. 
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(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, 
c) spáchá-li takový čin se zbraní, 
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu, 
e) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v 
souvislosti s výkonem jejich povinnosti, nebo 
f) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, 
příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání 
nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání. 
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání 
teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 
312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), nebo 
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu. 
(4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. 
(5) Příprava je trestná. 

  40/2009 § 324 Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci 
(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo 
způsobením značné škody 
a) v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu státní správy, územní 
samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nebo 
b) pro výkon pravomoci takového orgánu, 
 bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. 
(2) Odnětím svobody až na pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 se zbraní. 

  

  40/2009 § 326 Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu 
(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo 
způsobením značné škody 
a) v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo 
b) pro výkon pravomoci úřední osoby, 
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. 
(2) Odnětím svobody až na pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 se zbraní. 

  

  40/2009 
ve znění 
306/2009 
287/2018 

§ 353 
 

Nebezpečné vyhrožování 
(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo 
jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou 
obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem 
činnosti. 
(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
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a) jako člen organizované skupiny, 
b) vůči dítěti nebo těhotné ženě, 
c) se zbraní, 
d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich 
povinnosti, nebo 
e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického 
zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně 
zdraví nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně 
života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, 
postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 

       
Článek 26 odst. 1 Odpovědnost právnických osob 

Každá smluvní strana přijme nezbytná opatření, slučitelná s jeho 
právními zásadami, za účelem stanovení odpovědnosti právnických osob 
za účast na trestných činech stanovených v souladu s touto Úmluvou. 

418/2011 
ve znění 
183/2016 

§ 7 
 

Trestné činy 
Trestnými činy se pro účely tohoto zákona rozumí zločiny nebo přečiny 
uvedené v trestním zákoníku, s výjimkou trestných činů zabití (§ 141 
trestního zákoníku), vraždy novorozeného dítěte matkou (§ 142 trestního 
zákoníku), účasti na sebevraždě (§ 144 trestního zákoníku), rvačky (§ 
158 trestního zákoníku), soulože mezi příbuznými (§ 188 trestního 
zákoníku), dvojího manželství (§ 194 trestního zákoníku), opuštění 
dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 trestního zákoníku), zanedbání povinné 
výživy (§ 196 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve společném 
obydlí (§ 199 trestního zákoníku), porušení předpisů o pravidlech 
hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 trestního zákoníku, vlastizrady 
(§ 309 trestního zákoníku), zneužití zastupování státu a mezinárodní 
organizace (§ 315 trestního zákoníku), spolupráce s nepřítelem (§ 319 
trestního zákoníku), válečné zrady (§ 320 trestního zákoníku), služby v 
cizích ozbrojených silách (§ 321 trestního zákoníku), osvobození vězně 
(§ 338 trestního zákoníku), násilného překročení státní hranice (§ 339 
trestního zákoníku), vzpoury vězňů (§ 344 trestního zákoníku), 
nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), opilství (§ 360 
trestního zákoníku), proti branné povinnosti uvedených ve zvláštní části 
hlavě jedenácté trestního zákoníku, vojenských uvedených ve zvláštní 
části hlavě dvanácté trestního zákoníku a použití zakázaného bojového 
prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411 trestního zákoníku). 

PT  

  418/2011 
ve znění 
183/2016 

§ 8  Trestní odpovědnost právnické osoby 
(1) Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin 
spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak 
a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve 
vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna 
jménem nebo za právnickou osobu jednat, 
b) osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která u této 
právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není 
osobou uvedenou v písmenu a), 
c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, 
jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku 
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zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, nebo 
d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen 
„zaměstnanec“) při plnění pracovních úkolů, i když není osobou 
uvedenou v písmenech a) až c), 
 jestliže jí ho lze přičítat podle odstavce 2. 
(2) Právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu uvedeného v § 7, 
jestliže byl spáchán 
a) jednáním orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 
písm. a) až c), nebo 
b) zaměstnancem uvedeným v odstavci 1 písm. d) na podkladě 
rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob 
uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) anebo proto, že orgány právnické 
osoby nebo osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) neprovedly taková 
opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která 
po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo 
potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž 
jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo 
odvrácení následků spáchaného trestného činu. 
(3) Trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, 
která konkrétní fyzická osoba jednala způsobem uvedeným v odstavcích 
1 a 2. 
(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se užijí i tehdy, jestliže 
a) k jednání uvedenému v odstavcích 1 a 2 došlo před vznikem 
právnické osoby, 
b) právnická osoba vznikla, ale soud rozhodl o neplatnosti právnické 
osoby, 
c) právní úkon, který měl založit oprávnění k jednání za právnickou 
osobu, je neplatný nebo neúčinný, nebo 
d) jednající fyzická osoba není za takový trestný čin trestně odpovědná. 
 (5) Právnická osoba se trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 
zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno 
spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami 
uvedenými v odstavci 1 zabránila. 

Článek 26 odst. 2 S výhradou právních zásad smluvní strany, právnické osoby mohou mít 
trestní, občanskoprávní nebo správní odpovědnost. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 26 odst. 3 Takovou odpovědností nebude dotčena trestní odpovědnost fyzických 
osob, které spáchaly trestné činy. 

418/2011 § 9 odst. 3 Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost 
fyzických osob uvedených v § 8 odst. 1 a trestní odpovědností těchto 
fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby. Byl-li 
trestný čin spáchán společným jednáním více osob, z nichž alespoň 
jedna je osoba právnická, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin 
spáchala sama. 

PT  

Článek 26 odst. 4 Každá smluvní strana zejména zabezpečí, aby právnické osoby 
pokládané za odpovědné v souladu s tímto článkem, byly vystaveny 
postihu účinnými, přiměřenými a odrazujícími trestními nebo 

418/2011 
ve znění 
86/2015 

§ 15 odst. 1 Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit pouze tyto tresty 
a) zrušení právnické osoby, 
b) propadnutí majetku, 

PT  
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netrestními sankcemi, včetně sankcí peněžitých. 135/2016 c) peněžitý trest, 
d) propadnutí věci, 
e) zákaz činnosti, 
f) zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, 
g) zákaz přijímání dotací a subvencí, 
h) uveřejnění rozsudku. 

Článek 27 odst. 1 Účastenství a pokus 
Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, nezbytná 
k tomu, aby se za trestný čin v souladu s jeho vnitrostátním právem 
pokládala účast na trestném činu stanoveném v souladu s touto 
Úmluvou, a to v jakékoli podobě, jako je role spolupachatele, 
pomocníka nebo podněcovatele. 

40/2009 § 23 Spolupachatel  
 Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo 
více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama 
(spolupachatelé). 

PT  

  40/2009 § 24 Účastník  
(1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo 
úmyslně 
a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), 
b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo 
c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména 
opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného 
na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo 
slibem přispět po trestném činu (pomocník). 
(2) Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o 
trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže trestní zákon 
nestanoví něco jiného. 
(3) Trestní odpovědnost účastníka zaniká, jestliže dobrovolně upustil od 
dalšího účastenství na trestném činu a 
a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním 
zákonem z podniknutého účastenství, nebo 
b) učinil o účastenství na trestném činu oznámení v době, kdy 
nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z 
podniknutého účastenství, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je 
nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může 
místo toho učinit oznámení nadřízenému. 
(4) Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku trestní 
odpovědnosti účastníka, který takto jednal, je-li čin spáchán ostatními 
pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu nebo přes jeho 
včasné oznámení. 
(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na trestní odpovědnost 
účastníka za jiný trestný čin, který již jednáním uvedeným v odstavci 1 
spáchal. 

PT  

Článek 27 odst. 2 Každá smluvní strana může přijmout taková legislativní a jiná opatření, 
nezbytná k tomu, aby se za trestný čin v souladu s jeho vnitrostátním 
právem pokládal jakýkoli pokus o spáchání trestného činu, stanoveného 
v souladu s touto Úmluvou. 

40/2009 § 21 Pokus  
(1) Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a 
jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem 
trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo. 

PT  
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(2) Pokus trestného činu je trestný podle trestní sazby stanovené na 
dokonaný trestný čin. 
(3) Trestní odpovědnost za pokus trestného činu zaniká, jestliže pachatel 
dobrovolně upustil od dalšího jednání směřujícího k dokonání trestného 
činu a 
a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním 
zákonem z podniknutého pokusu trestného činu, nebo 
b) učinil o pokusu trestného činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které 
vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknutého pokusu 
trestného činu, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je nutno učinit 
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho 
učinit oznámení nadřízenému. 
(4) Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku trestní 
odpovědnosti za pokus pachatele, který takto jednal, je-li čin dokonán 
ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu nebo přes 
jeho včasné oznámení. 
(5) Ustanovením odstavců 3 a 4 není dotčena trestní odpovědnost 
pachatele za jiný dokonaný trestný čin, který již jednáním uvedeným v 
odstavci 1 spáchal. 

Článek 27 odst. 3 Každá smluvní strana může přijmout taková legislativní a jiná opatření, 
nezbytná k tomu, aby za trestný čin v souladu s jeho vnitrostátním 
právem byla pokládána příprava trestného činu, stanovený v souladu s 
touto Úmluvou. 

40/2009 § 20 Příprava  
(1) Jednání, které záleží v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání 
zvlášť závažného zločinu (§ 14 odst. 3), zejména v jeho organizování, 
opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho 
spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému 
zločinu, je přípravou jen tehdy, jestliže to trestní zákon u příslušného 
trestného činu výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu ani dokonání 
zvlášť závažného zločinu. 
(2) Příprava je trestná podle trestní sazby stanovené na zvlášť závažný 
zločin, k němuž směřovala, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného. 
(3) Trestní odpovědnost za přípravu k zvlášť závažnému zločinu zaniká, 
jestliže pachatel dobrovolně upustil od dalšího jednání směřujícího k 
spáchání zvlášť závažného zločinu a 
a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním 
zákonem z podniknuté přípravy, nebo 
b) učinil o přípravě k zvlášť závažnému zločinu oznámení v době, kdy 
nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z 
podniknuté přípravy, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je nutno 
učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo 
toho učinit oznámení nadřízenému. 
(4) Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku trestní 
odpovědnosti za přípravu pachatele, který takto jednal, je-li čin dokonán 
ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu nebo přes 
jeho včasné oznámení. 
(5) Ustanovením odstavců 3 a 4 není dotčena trestní odpovědnost 

PT  
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pachatele za jiný dokonaný trestný čin, který již jednáním uvedeným v 
odstavci 1 spáchal. 

Článek 28 Povědomí, úmysl a účel jako prvky skutkové podstaty trestného 
činu 
Povědomí, úmysl nebo účel, požadované jako prvek skutkové podstaty 
trestného činu stanoveného v souladu s touto Úmluvou, lze odvodit z 
objektivních faktických okolností. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 29 Promlčecí doba 
Každá smluvní strana stanoví tam, kde to bude vhodné, podle svého 
vnitrostátního práva promlčecí dobu, během níž je možné zahájit řízení 
pro jakýkoli trestný čin stanovený v souladu s touto Úmluvou, a stanoví 
delší promlčecí lhůtu, anebo umožní přerušení promlčecí doby v 
případě, že se údajný pachatel vyhýbá výkonu spravedlnosti. 

40/2009 
ve znění 
193/2012 
105/2013 
163/2016    

§ 34 
 

Promlčecí doba 
(1) Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, 
jež činí 
a) dvacet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení 
výjimečného trestu, a trestný čin spáchaný při vypracování nebo při 
schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu, 
b) patnáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně 
deset let, 
c) deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně 
pět let, 
d) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři 
léta, 
e) tři léta u ostatních trestných činů. 
(2) Promlčecí doba počíná běžet u trestných činů, u nichž je znakem 
účinek anebo u nichž je účinek znakem kvalifikované skutkové podstaty, 
od okamžiku, kdy takový účinek nastal; u ostatních trestných činů 
počíná běžet promlčecí doba od ukončení jednání. Účastníkovi počíná 
běžet promlčecí doba od ukončení činu hlavního pachatele. 
(3) Do promlčecí doby se nezapočítává 
a) doba, po kterou nebylo možno pachatele postavit před soud pro 
zákonnou překážku, 
b) doba, po kterou bylo trestní stíhání přerušeno, 
c) doba, po kterou oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168) nebo 
některého trestného činu uvedeného v hlavě třetí zvláštní části tohoto 
zákona o trestných činech proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti byla 
mladší osmnácti let, 
d) zkušební doba podmíněného zastavení trestního stíhání nebo 
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, 
e) doba, po kterou nebylo možné pachatele v České republice trestně 
stíhat, jde-li o čin, jehož trestnost se posuzuje podle zákona České 
republiky na základě § 8 odst. 1, 
f) doba od vydání příkazu k zadržení do jeho odvolání nebo do pozbytí 
jeho platnosti z jiného důvodu, 
g) doba, po kterou bylo dočasně upuštěno od některých úkonů trestního 
řízení podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
trestních, 
h) doba, po kterou bylo trestní stíhání dočasně odloženo. 

PT  
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(4) Promlčecí doba se přerušuje 
a) zahájením trestního stíhání pro trestný čin, o jehož promlčení jde, 
jakož i po něm následujícím vzetím do vazby, vydáním příkazu k 
zatčení, podáním žádosti o zajištění vyžádání osoby z cizího státu, 
vydáním evropského zatýkacího rozkazu, podáním obžaloby, návrhu na 
schválení dohody o vině a trestu, návrhu na potrestání, vyhlášením 
odsuzujícího rozsudku pro tento trestný čin nebo doručením trestního 
příkazu pro takový trestný čin obviněnému, nebo 
b) spáchal-li pachatel v promlčecí době trestný čin nový, na který trestní 
zákon stanoví trest stejný nebo přísnější. 
(5) Přerušením promlčecí doby počíná promlčecí doba nová. 

Článek 30 odst. 1 Trestní stíhání, soudní rozhodnutí a sankce 
Každá smluvní strana postihne spáchání trestného činu stanoveného v 
souladu s touto Úmluvou sankcemi, jejichž výše bude odpovídat 
závažnosti daného trestného činu. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 30 odst. 2 Každá smluvní strana přijme taková opatření, nezbytná k tomu, aby se v 
souladu s jeho právním systémem a ústavními zásadami vytvořila nebo 
zachovala odpovídající rovnováha mezi jakýmikoli imunitami nebo 
jurisdikčními výsadami, přiznanými jeho veřejným činitelům v 
souvislosti s výkonem jejich funkcí, a možností účinného vyšetřování, 
trestního stíhání a odsouzení za trestné činy stanovené v souladu s touto 
Úmluvou, tam kde to bude nezbytné. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 30 odst. 3 Každá smluvní strana se vynasnaží zajistit, aby jakékoliv diskreční 
pravomoci stanovené jeho vnitrostátním právem, které se týkají stíhání 
osob za trestné činy, stanovené v souladu s touto Úmluvou, byly 
vykonávány s cílem dosáhnout co nejvyšší účinnosti opatření k vynucení 
práva vzhledem k těmto trestným činům a s patřičným ohledem na 
potřebu odradit od páchání takových činů. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 30 odst. 4 V případě trestných činů stanovených v souladu s touto Úmluvou přijme 
každá smluvní strana vhodná opatření v souladu se svým vnitrostátním 
právem a s náležitým zřetelem k právům obhajoby, kterými se bude 
snažit zajistit, aby podmínky uložené v souvislosti s rozhodnutím o 
propuštění v průběhu soudního nebo odvolacího řízení zohledňovaly 
nutnost zajistit přítomnost obžalovaného v dalším trestním řízení. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 30 odst. 5 Každá smluvní strana přihlédne při zvažování možnosti předčasného 
propuštění nebo podmíněného propuštění osob odsouzených za takové 
činy k závažnosti příslušných trestných činů. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 30 odst. 6 Každá smluvní strana v míře slučitelné se základními zásadami svého 
právního systému zváží zavedení procedur, jejichž prostřednictvím může 
být veřejný činitel obviněný z trestného činu, stanoveného v souladu s 
touto Úmluvou, tam, kde je to vhodné, odpovídajícím orgánem 
propuštěn, postaven mimo službu nebo přeřazen, při dodržení zásady 
presumpce neviny. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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Článek 30 odst. 7 Tam, kde je to zdůvodněno závažnou povahou trestného činu, každá 
smluvní strana v míře slučitelné se základními zásadami svého právního 
systému zváží zavedení procedur, aby osoby odsouzené za trestné činy 
stanovené v souladu s touto Úmluvou, byly na základě soudního příkazu 
nebo jakéhokoli jiného odpovídajícího prostředku prohlášeny na dobu 
stanovenou jeho vnitrostátním právem nezpůsobilými: 
(a) zastávat veřejnou funkci; a 
(b) zastávat funkci v podniku, který je celý nebo zčásti ve vlastnictví 
státu. 

40/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 73 Zákaz činnosti 
(1) Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, 
dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností. 
(2) Trest zákazu činnosti jako trest samostatný může soud uložit pouze v 
případě, že trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný trestný čin 
dovoluje a jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného 
trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není 
třeba. 
(3) Trest zákazu činnosti spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu 
výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání 
nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, 
nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis. 

  

  9600     
Článek 30 odst. 8 Odstavcem 1 tohoto článku nebude dotčen výkon kárných pravomocí ze 

strany příslušných orgánů proti veřejným činitelům. 
  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 30 odst. 9 Žádná ustanovení této Úmluvy se nedotýkají zásady, že popis 
skutkových podstat trestných činů stanovených na základě této Úmluvy 
a příslušných zákonných důvodů pro snížení či vyloučení odpovědnosti 
nebo jiné právní zásady ovlivňující zákonnost jednání patří do výlučné 
úpravy vnitrostátního práva smluvní strany, a že takové trestné činy 
budou stíhány a trestány v souladu s tímto právem. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 30 
odst. 10 

Smluvní strany budou usilovat o prosazování resocializace osob, 
odsouzených za trestné činy stanovené v souladu s touto Úmluvou. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 31 odst. 1 Zmrazení, zajištění a konfiskace 
Každá smluvní strana přijme v největším rozsahu umožněném jeho 
vnitrostátním prvním systémem taková nezbytná opatření, která umožní, 
aby předmětem konfiskace byly: 
(a) výnosy z trestné činnosti pocházející z trestných činů, stanovených v 
souladu s touto Úmluvou, nebo majetek, jehož hodnota odpovídá 
takovým výnosům; 
(b) majetek, zařízení nebo jiné prostředky, kterých bylo užito ke 
spáchání trestných činů, stanovených v souladu s touto Úmluvou, nebo 
které byly ke spáchání těchto trestných činů určeny. 

40/2009 
ve znění 
86/2015 
55/2017 
 

§ 70 Propadnutí věci 
(1) Soud uloží trest propadnutí věci, kterou pachatel získal trestným 
činem nebo jako odměnu za něj. 
(2) Soud může uložit trest propadnutí věci,  
a) které bylo užito k spáchání trestného činu nebo která byla k spáchání 
trestného činu určena, nebo 
b) kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc uvedenou v odstavci 1, 
pokud hodnota věci uvedené v odstavci 1 není ve vztahu k hodnotě 
nabyté věci zanedbatelná. 
(3) Trest propadnutí věci může soud uložit, jen jde-li o věc náležející 
pachateli. Trest propadnutí věci postihuje i plody a užitky takové věci, 
které náležejí pachateli. 
(4) Drží-li pachatel v rozporu s jiným právním předpisem věc uvedenou 
v odstavci 2, ve vztahu k níž je možno uložit propadnutí věci, uloží mu 
soud vždy i tento trest. 
(5) Před právní mocí rozhodnutí platí zákaz zcizení propadlé věci, který 
zahrnuje i zákaz jiných dispozic směřujících ke zmaření trestu 
propadnutí věci. 
(6) Propadlá věc připadá státu. 

PT  

  40/2009 § 71 Propadnutí náhradní hodnoty   
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86/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Jestliže pachatel věc nebo jinou majetkovou hodnotu, kterou soud 
mohl prohlásit za propadlou podle § 70, před uložením trestu propadnutí 
věci nebo jiné majetkové hodnoty zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí, 
zcizí, učiní neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, zejména 
spotřebuje, nebo jinak její propadnutí zmaří, může mu soud uložit 
propadnutí náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové 
věci nebo jiné majetkové hodnoty. Hodnotu věci nebo jiné majetkové 
hodnoty, kterou soud mohl prohlásit za propadlou, může soud stanovit 
na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku. 
 (2) Je-li věc nebo jiná majetková hodnota, byť i jen zčásti, 
znehodnocena, učiněna neupotřebitelnou nebo odstraněna, může soud 
uložit propadnutí náhradní hodnoty vedle propadnutí věci nebo jiné 
majetkové hodnoty podle § 70. 
(3) Propadlá náhradní hodnota připadá státu. 

Článek 31 odst. 2 Každá smluvní strana přijme taková opatření, která jsou nezbytná pro to, 
aby mu umožnila zjistit, vypátrat, zmrazit nebo zabavit jakékoli položky 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku za účelem jejich případné 
konfiskace. 

141/1961 
178/1990 
558/1991 
292/1993 
265/2001 
283/2004 
413/2005 
177/2008 
41/2009 
301/2016 
55/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez 
zbytečného odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty 
vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich 
úkolů. Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu 
zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl 
spáchán trestný čin. 
(2) Jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, k zjištění povahy, 
rozsahu nebo umístění věcí pro účely jejich zajištění, k zjištění 
majetkových poměrů obviněného nebo pro účely zajištění výkonu trestní 
sankce, může státní zástupce a po podání obžaloby nebo návrhu na 
potrestání předseda senátu požadovat údaje, které jsou předmětem 
bankovního tajemství, a údaje z evidence investičních nástrojů                
a zaknihovaných cenných papírů. V řízení o trestném činu podle  
§ 180 trestního zákoníku může orgán činný v trestním řízení vyžadovat 
individuální údaje získané podle zvláštního zákona pro statistické účely. 
V trestním řízení, ve kterém lze uložit ochranné opatření zabrání části 
majetku, může státní zástupce a po podání obžaloby nebo návrhu na 
potrestání předseda senátu žádat od správce daně informace  
z rozhodnutí o stanovení daně z příjmů pro účely posouzení splnění 
podmínek pro uložení tohoto ochranného opatření nebo pro účely 
zajištění jeho výkonu; poskytnutí informací podle tohoto ustanovení 
není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu. 
Podmínky, za nichž může orgán činný v trestním řízení vyžadovat údaje 
získané při správě daní pro jiné účely, stanoví zvláštní zákon. Údaje 
získané podle tohoto ustanovení nelze využít pro jiný účel než pro 
trestní řízení, v jehož rámci byly vyžádány. 
(3) Z důvodů uvedených v odstavci 2 může předseda senátu a v 
přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce nařídit sledování 
bankovního účtu nebo účtu u osoby oprávněné k evidenci investičních 

PT  
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nástrojů nebo zaknihovaných cenných papírů podle jiných právních 
předpisů, a to nejvýše po dobu šesti měsíců. Trvá-li účel, pro který bylo 
sledování účtu nařízeno, i po této době, může toto sledování prodloužit 
na základě příkazu soudce soudu vyššího stupně a v přípravném řízení 
na návrh státního zástupce soudce krajského soudu o dalších šest 
měsíců, a to i opakovaně. Údaje získané podle tohoto ustanovení nelze 
využít pro jiný účel než pro trestní řízení, v jehož rámci byly získány. 
 (4) Plnění povinností podle odstavce 1 lze odmítnout s odkazem na 
povinnost zachovávat tajnost utajovaných informací chráněných 
zvláštním zákonem nebo státem uloženou nebo uznanou povinnost 
mlčenlivosti; to neplatí, 
a) jestliže osoba, která tyto povinnosti má, by se jinak vystavila 
nebezpečí trestního stíhání pro neoznámení nebo nepřekažení trestného 
činu, nebo 
b) při vyřizování dožádání orgánu činného v trestním řízení o trestném 
činu, kde dožádaná osoba je současně oznamovatelem trestného činu. 
Za státem uznanou povinnost mlčenlivosti se podle tohoto zákona 
nepovažuje taková povinnost, jejíž rozsah není vymezen zákonem, ale 
vyplývá z právního úkonu učiněného na základě zákona. 
(5) Nestanoví-li zvláštní zákon podmínky, za nichž lze pro účely 
trestního řízení sdělovat informace, které jsou podle takového zákona 
utajovány, nebo na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, lze tyto 
informace pro trestní řízení vyžadovat po předchozím souhlasu soudce. 
Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti advokáta podle zákona  
o advokacii. 
(6) Ustanovením odstavců 1 a 5 není dotčena povinnost zachovávat 
mlčenlivost uložená na základě vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou 
je Česká republika vázána. 

  141/1961 
558/1991 
292/1993 
 
 
 
 
 

§ 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Důvody domovní prohlídky a osobní prohlídky a prohlídky jiných 
prostor a pozemků 
(1) Domovní prohlídku lze vykonat, je-li důvodné podezření, že v bytě 
nebo jiné prostoře sloužící k bydlení nebo v prostorách k nim 
náležejících (obydlí) je věc nebo osoba důležitá pro trestní řízení. 
(2) Z důvodů uvedených v odstavci 1 lze vykonat i prohlídku prostor 
nesloužících k bydlení (jiných prostor) a pozemků, pokud nejsou veřejně 
přístupné. 
(3) Osobní prohlídku lze vykonat, je-li důvodné podezření, že někdo má 
u sebe věc důležitou pro trestní řízení. 
(4) U osoby zadržené a u osoby, která byla zatčena nebo která se bere do 
vazby, lze vykonat osobní prohlídku též tehdy, je-li tu podezření, že má 
u sebe zbraň nebo jinou věc, jíž by mohla ohrozit život nebo zdraví 
vlastní nebo cizí. 

  

  279/2003 § 5 Zjišťování movitých věcí   
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55/2017 (1) Soud je oprávněn ke zjištění movitých věcí pro účely výkonu 
rozhodnutí o zajištění nařídit osobní prohlídku obviněného a prohlídku 
bytu nebo jiných prostor sloužících k bydlení nebo prostor k nim 
náležejících (dále jen „obydlí“) a jiných prostor a pozemků, kde lze 
předpokládat, že má obviněný svůj majetek; tyto prohlídky vykoná 
orgán, který je nařídil, nebo policejní orgán.  
(2) K prohlídce může orgán, který prohlídku provádí, přibrat též osoby, 
jejichž účast při prohlídce je potřebná zejména pro účely náležité 
identifikace, ocenění a zabezpečení zjištěných movitých věcí.  
(3) Ten, kdo provádí prohlídku, sepíše movité věci, jichž se zajištění 
týká, a nejsou-li movité věci zjištěné při prohlídce uvedeny v rozhodnutí 
o zajištění majetku, sepíše ty z nich, které nejsou podle tohoto zákona ze 
zajištění vyloučeny. Sepsané movité věci je třeba náležitě vymezit tak, 
aby nebyly zaměnitelné s jinými.  
(4) Pokud není v odstavcích 1 až 3 uvedeno jinak, použijí se na nařízení 
a výkon prohlídek přiměřeně ustanovení trestního řádu  
o osobní prohlídce, domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor  
a pozemků. 
(5) Pokud má obviněný právo na vydání nebo dodání movitých věcí, 
odevzdají se tyto věci soudu nebo na jeho pokyn tomu, kdo je pověřen 
správou zajištěného majetku. 
(6) Každý, kdo má u sebe movité věci z majetku obviněného, je poté,  
co se o rozhodnutí o zajištění majetku dověděl, povinen bezodkladně  
o tom uvědomit soud nebo toho, kdo byl pověřen správou zajištěného 
majetku. 

  141/1961 
55/2017 

§ 7a (1) K zjištění povahy, rozsahu nebo umístění věcí pro účely jejich 
zajištění, k zjištění majetkových poměrů obviněného nebo pro účely 
zajištění výkonu trestní sankce může předseda senátu a v přípravném 
řízení státní zástupce nebo policejní orgán vyzvat osobu, jejíž majetek je 
zjišťován, nebo osobu jí blízkou, aby mu v jím stanovené přiměřené 
lhůtě zaslala prohlášení o majetku osoby, jejíž majetek je zjišťován. 
Vyzvaná osoba má právo odepřít učinění prohlášení o majetku; přitom 
se použijí obdobně § 92 odst. 1, § 100 a § 158 odst. 8. Ve výzvě je třeba 
upozornit osobu, která má učinit prohlášení o majetku, na následky 
nevyhovění této výzvě a poučit ji o jejím právu odepřít učinění 
prohlášení o majetku.  
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se vyzve, aby v prohlášení o majetku 
uvedla v rozsahu, v jakém jsou jí takové skutečnosti známy, údaje 
vztahující se k majetku osoby, jejíž majetek je zjišťován, zejména 
a) plátce odměny z pracovněprávního vztahu nebo vztahu obdobného 

vztahu pracovněprávnímu anebo jiného příjmu a výši takové 
odměny nebo jiného příjmu,  

b) u které banky, spořitelního a úvěrního družstva, instituce 
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elektronických peněz, vydavatele elektronických peněz malého 
rozsahu, platební instituce, poskytovatele platebních služeb malého 
rozsahu nebo obdobné zahraniční osoby má tato osoba účty, výši 
pohledávek a čísla účtů nebo jiné jedinečné identifikátory podle 
zákona  
o platebním styku, 

c) dlužníky, vůči nimž má tato osoba pohledávky, jejich důvod, výši  
a lhůtu splatnosti, 

d) přehled věcí ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví této osoby, včetně 
výše spoluvlastnického podílu a umístění věcí, a 

e) svěřenské fondy nebo obdobná zařízení, která tato osoba zřídila, 
nebo u kterých je obmyšleným. 

(3) Předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní 
orgán může vyzvat osobu uvedenou v odstavci 1 k učinění nového 
prohlášení o majetku osoby, jejíž majetek je zjišťován, pokud má 
důvodně za to, že došlo ke změně majetkových poměrů osoby, jejíž 
majetek je zjišťován. 
(4) Nezašle-li osoba, která byla vyzvána k učinění prohlášení o majetku, 
toto prohlášení ve stanovené lhůtě nebo má-li orgán činný v trestním 
řízení, který ji k učinění prohlášení o majetku vyzval, pochybnosti o 
pravdivosti nebo úplnosti jí učiněného prohlášení, může ji předvolat 
k podání výpovědi; ustanovení tohoto zákona upravující podání 
vysvětlení, výslech obviněného a výslech svědka se použijí přiměřeně. 

Článek 31 odst. 3 Každá smluvní strana přijme v souladu se svým vnitrostátním právem 
taková legislativní nebo jiná opatření, která mohou být nezbytná k 
usměrnění správy zmrazeného, zajištěného nebo konfiskovaného 
majetku zohledněného v odstavci 1 a 2 tohoto článku příslušnými 
orgány. 

279/2003 
86/2015 
55/2017 
 

§ 1 odst. 1 (1) Tento zákon stanoví postup při výkonu rozhodnutí o zajištění 
majetku nebo jeho určené části pro účely výkonu trestu, výkonu 
ochranného opatření zabrání části majetku nebo uspokojení nároku 
poškozeného v trestním řízení a při správě takového majetku, jakož  
i při správě věcí a náhradních hodnot vydaných, odňatých nebo jinak 
zajištěných v trestním řízení (dále jen „majetek“). 

PT  

  279/2003 
86/2015 

§ 1 odst. 2 (2) Podle tohoto zákona se postupuje i při výkonu rozhodnutí o zajištění 
majetku vydaného v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech 
trestních pro účely uvedené v odstavci 1 a při správě majetku 
zajištěného podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
trestních. 

  

  279/2003 
86/2015 

§ 9 Správce zajištěného majetku 
(1) Není-li dále uvedeno jinak, podle povahy a rozsahu věcí a práv, které 
tvoří zajištěný majetek, vykonává jeho správu po dobu zajištění buď 
soud, který o zajištění v prvním stupni rozhodl nebo na který přešla 
příslušnost ke správě podle § 1 odst. 5, nebo na základě jeho pověření 
 a) územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, nebo 
 b) soudní exekutor, 
 v jejichž obvodu se zajištěný majetek nachází; jestliže se zajištěný 
majetek nachází v obvodech dvou nebo více územních pracovišť Úřadu 
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pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo dvou nebo více 
územních pracovišť soudních exekutorů, může soud výkonem správy 
pověřit každé z těchto pracovišť. 
(2) Byla-li zajištěna práva související s podílem v obchodní korporaci, 
jež umožňují podílet se na řízení obchodní korporace, a je-li zapotřebí 
vykonávat správu podílu v obchodní korporaci (dále jen „správa 
podílu“), soud uvedený v odstavci 1 pověří správou podílu osobu 
zapsanou v seznamu insolvenčních správců, které bylo vydáno zvláštní 
povolení podle zákona o insolvenčních správcích; nelze-li takto 
postupovat, pověří správou podílu jiného insolvenčního správce. Pokud 
zvláštní právní předpis váže vlastnictví podílu nebo výkon funkce 
statutárního orgánu v obchodní korporaci na splnění určitých zvláštních 
podmínek, tyto podmínky nemusí být u správce podílu splněny; pokud 
však některý z insolvenčních správců tyto podmínky splňuje, soud jej 
ustanoví správcem podílu přednostně. Insolvenční správce může 
pověření ke správě podílu odmítnout jen z důležitých důvodů, které 
posoudí soud uvedený v odstavci 1. Soud uvedený v odstavci 1 nepověří 
správou podílu insolvenčního správce, jestliže má důvodné pochybnosti 
o jeho nepodjatosti. 
(3) Správu zajištěných 
 a) věcí, o nichž je důvodné podezření, že byly získány v souvislosti s 
porušením celních předpisů nebo právních předpisů upravujících správu 
spotřebních daní, vykonává Generální ředitelství cel, 
 b) radioaktivních odpadů a zdrojů ionizujícího záření vykonává Správa 
úložišť radioaktivních odpadů, 
 c) exemplářů rostlin a živočichů, regulovaných kožešin a výrobků z 
tuleňů a jiných jedinců chráněných podle zákona o obchodování s 
ohroženými druhy a jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů a volně žijících ptáků chráněných podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny vykonává Česká inspekce životního prostředí, 
 d) zbraní, střeliva, munice a výbušnin, návykových látek a prekursorů, 
včetně zařízení k jejich výrobě, přípravků obsahujících návykové látky a 
jiných nebezpečných látek vykonává krajské ředitelství policie, v jehož 
územním obvodu se nachází sídlo soudu, který vede trestní řízení. 
(4) Nemůže-li ten, kdo má podle odstavce 1 správu zajištěného majetku 
vykonávat, zajistit výkon správy sám, zajistí jej podle povahy 
zajištěného majetku 
 a) na základě pověření prostřednictvím organizační složky státu nebo 
státní organizace příslušné hospodařit s určitým majetkem státu, nebo 
 b) na základě smlouvy prostřednictvím jiné osoby podnikající v určité 
oblasti nebo dostatečně odborně způsobilé k výkonu správy daného 
majetku, a to za sjednanou úplatu, případně bezúplatně. 
(5) Obsahem smlouvy podle odstavce 4 písm. b) musí být i ujednání o 
odpovědnosti za škodu způsobenou na zajištěném majetku v době 
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výkonu jeho správy, jinak je smlouva neplatná. Smlouva může být 
uzavřena i pro výkon dílčího právního jednání nebo úkonu spojeného se 
zajištěným majetkem. Je-li předmětem smlouvy výkon správy 
spočívající v prodeji zajištěného majetku, musí v ní být i ujednání o 
způsobu stanovení kupní ceny a o postupu při prodeji. Úplatu za výkon 
správy hradí soud z prostředků státního rozpočtu. 
 (6) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo soudní 
exekutor neprodleně vyrozumí soud uvedený v odstavci 1 o postupu 
podle odstavce 4 písm. a); zajištěný majetek může předat ke správě 
smluvnímu správci podle odstavce 4 písm. b) jen po předchozím 
souhlasu tohoto soudu. 
 (7) Pověření ke správě zajištěného majetku je opatření, jež musí mít 
písemnou formu a obsahovat zejména označení orgánu, který pověření 
vydal, označení pověřeného správce a vymezení práv a povinností 
spojených s výkonem správy. V pověření nebo v připojených listinách je 
zapotřebí náležitě a nezaměnitelně určit zajištěný majetek, kterého se 
pověření týká. Pověření může být vydáno i pro výkon dílčího právního 
jednání nebo úkonu spojeného se zajištěným majetkem. Pověření se 
nevydává ke správě majetku uvedeného v odstavci 3. Orgán uvedený v 
odstavci 1 může pověření kdykoli písemně zrušit a za podmínek 
stanovených tímto zákonem pověřit jiného správce, uzavřít smlouvu o 
správě, nebo zajištěný majetek spravovat sám. 
 (8) O pověření ke správě zajištěného majetku podle odstavce 1 písm. b) 
a odstavce 2 se vyrozumí osoba, jíž byl zajištěn majetek; o pověření 
správou podílu se vyrozumí také tato obchodní korporace. O zrušení 
pověření, pověření jiného správce a o uzavření smlouvy o správě se 
vyrozumí osoby, které byly vyrozuměny o pověření ke správě 
zajištěného majetku podle věty první. 

Článek 31 odst. 4 Jestliže takové výnosy z trestné činnosti byly přeměněny nebo změněny, 
zcela nebo zčásti, na jiný majetek, budou se opatření uvedená v tomto 
článku vztahovat na takovýto majetek namísto výnosů. 

40/2009 
ve znění 
86/2015 

§ 70 odst. 2 
písm. b) 

 (2) Soud může uložit trest propadnutí věci,  
b) kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc uvedenou v odstavci 1, 
pokud hodnota věci uvedené v odstavci 1 není ve vztahu k hodnotě 
nabyté věci zanedbatelná. 

PT  

Článek 31 odst. 5 Jestliže takové výnosy z trestné činnosti byly smíšeny s majetkem, který 
má legitimní původ, takový majetek bude podléhat konfiskaci do výše 
stanovené hodnoty smíšených výnosů, aniž tím budou dotčena jakákoliv 
práva vztahující se ke zmrazení nebo zajištění. 

40/2009 
ve znění 
86/2015 

§ 70 odst. 2 
písm. b) 

 (2) Soud může uložit trest propadnutí věci,  
b) kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc uvedenou v odstavci 1, 
pokud hodnota věci uvedené v odstavci 1 není ve vztahu k hodnotě 
nabyté věci zanedbatelná. 

PT  

Článek 31 odst. 6 Příjmy nebo jiný užitek pocházející z takových výnosů z trestné 
činnosti, z majetku, na nějž byly takové výkony z trestné činnosti 
přeměněny nebo změněny, nebo z majetku, s nímž byly takové výnosy z 
trestné činnosti smíšeny, budou rovněž podléhat opatřením uvedeným v 
tomto článku, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako výnosy 
z trestné činnosti samotné. 

40/2009 
ve znění 
86/2015 
55/2017 
 

§ 70 odst. 3 Trest propadnutí věci může soud uložit, jen jde-li o věc náležející 
pachateli. Trest propadnutí věci postihuje i plody a užitky takové věci, 
které náležejí pachateli. 

PT  

Článek 31 odst. 7 Pro účely tohoto článku a článku 55 této Úmluvy každá smluvní strana 
umožní, aby její soudy nebo jiné příslušné úřady mohly nařídit 

141/1961 
178/1990 

§ 8 
 

(1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez 
zbytečného odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty 

PT  
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předložení nebo zajištění bankovních, finančních nebo obchodních 
záznamů. Smluvní strana neodmítne jednat v souladu s ustanoveními 
tohoto odstavce z důvodu zachování bankovního tajemství. 

558/1991 
292/1993 
265/2001 
283/2004 
413/2005 
177/2008 
41/2009 
301/2016 
55/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich 
úkolů. Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu 
zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl 
spáchán trestný čin. 
(2) Jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, k zjištění povahy, 
rozsahu nebo umístění věcí pro účely jejich zajištění, k zjištění 
majetkových poměrů obviněného nebo pro účely zajištění výkonu trestní 
sankce, může státní zástupce a po podání obžaloby nebo návrhu na 
potrestání předseda senátu požadovat údaje, které jsou předmětem 
bankovního tajemství, a údaje z evidence investičních nástrojů                
a zaknihovaných cenných papírů. V řízení o trestném činu podle  
§ 180 trestního zákoníku může orgán činný v trestním řízení vyžadovat 
individuální údaje získané podle zvláštního zákona pro statistické účely. 
V trestním řízení, ve kterém lze uložit ochranné opatření zabrání části 
majetku, může státní zástupce a po podání obžaloby nebo návrhu na 
potrestání předseda senátu žádat od správce daně informace  
z rozhodnutí o stanovení daně z příjmů pro účely posouzení splnění 
podmínek pro uložení tohoto ochranného opatření nebo pro účely 
zajištění jeho výkonu; poskytnutí informací podle tohoto ustanovení 
není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu. 
Podmínky, za nichž může orgán činný v trestním řízení vyžadovat údaje 
získané při správě daní pro jiné účely, stanoví zvláštní zákon. Údaje 
získané podle tohoto ustanovení nelze využít pro jiný účel než pro 
trestní řízení, v jehož rámci byly vyžádány. 
(3) Z důvodů uvedených v odstavci 2 může předseda senátu a v 
přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce nařídit sledování 
bankovního účtu nebo účtu u osoby oprávněné k evidenci investičních 
nástrojů nebo zaknihovaných cenných papírů podle jiných právních 
předpisů, a to nejvýše po dobu šesti měsíců. Trvá-li účel, pro který bylo 
sledování účtu nařízeno, i po této době, může toto sledování prodloužit 
na základě příkazu soudce soudu vyššího stupně a v přípravném řízení 
na návrh státního zástupce soudce krajského soudu o dalších šest 
měsíců, a to i opakovaně. Údaje získané podle tohoto ustanovení nelze 
využít pro jiný účel než pro trestní řízení, v jehož rámci byly získány. 
 (4) Plnění povinností podle odstavce 1 lze odmítnout s odkazem na 
povinnost zachovávat tajnost utajovaných informací chráněných 
zvláštním zákonem nebo státem uloženou nebo uznanou povinnost 
mlčenlivosti; to neplatí, 
a) jestliže osoba, která tyto povinnosti má, by se jinak vystavila 
nebezpečí trestního stíhání pro neoznámení nebo nepřekažení trestného 
činu, nebo 
b) při vyřizování dožádání orgánu činného v trestním řízení o trestném 
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činu, kde dožádaná osoba je současně oznamovatelem trestného činu. 
Za státem uznanou povinnost mlčenlivosti se podle tohoto zákona 
nepovažuje taková povinnost, jejíž rozsah není vymezen zákonem, ale 
vyplývá z právního úkonu učiněného na základě zákona. 
(5) Nestanoví-li zvláštní zákon podmínky, za nichž lze pro účely 
trestního řízení sdělovat informace, které jsou podle takového zákona 
utajovány, nebo na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, lze tyto 
informace pro trestní řízení vyžadovat po předchozím souhlasu soudce. 
Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti advokáta podle zákona  
o advokacii. 
(6) Ustanovením odstavců 1 a 5 není dotčena povinnost zachovávat 
mlčenlivost uložená na základě vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou 
je Česká republika vázána. 

Článek 31 odst. 8 Smluvní strany mohou zvážit možnost požadovat, aby pachatel prokázal 
zákonný původ takových údajných výnosů z trestné činnosti nebo jiného 
majetku podléhajícího konfiskaci, a to v míře, v jaké takovýto 
požadavek bude v souladu se zásadami jejich vnitrostátního práva a s 
povahou soudního a jiného řízení. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 31 odst. 9 Ustanovení tohoto článku nebudou vykládána v neprospěch práv třetích 
stran jednajících v dobré víře. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 31 
odst. 10 

Nic, co je obsaženo v tomto článku, se nedotýká zásady, že opatření, 
která jsou v něm uvedena, budou definována a uplatňována v souladu s 
ustanoveními vnitrostátního práva smluvní strany a v závislosti na nich. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 32 odst. 1 Ochrana svědků, znalců a obětí 
Každá smluvní strana přijme v souladu se svým vnitrostátním právním 
systémem a v rámci svých možností vhodná opatření k účinné ochraně 
svědků a znalců, kteří podají svědectví v souvislosti s trestnými činy 
stanovenými v souladu s touto Úmluvou, a popřípadě i jejich rodinných 
příslušníků nebo jiných osob jim blízkých, před možnou odvetou nebo 
zastrašováním. 

141/1961 
ve znění 
265/2001 
413/2005 
274/2008 

§ 55 odst. 2 Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo osobě jemu blízké 
v souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné 
vážné nebezpečí porušení jejich základních práv, a nelze-li ochranu 
svědka spolehlivě zajistit jiným způsobem, orgán činný v trestním řízení 
učiní opatření k utajení totožnosti i podoby svědka; jméno a příjmení a 
jeho další osobní údaje se do protokolu nezapisují, ale vedou se 
odděleně od trestního spisu a mohou se s nimi seznamovat jen orgány 
činné v trestním řízení v dané věci. Svědek se poučí o právu požádat o 
utajení své podoby a podepsat protokol smyšleným jménem a 
příjmením, pod kterým je pak veden. Je-li třeba zajistit ochranu těchto 
osob, orgán činný v trestním řízení učiní bezodkladně všechna potřebná 
opatření. Zvláštní způsob ochrany svědků a osob jim blízkých stanoví 
zvláštní zákon. Pominou-li důvody pro utajení podoby svědka a 
oddělené vedení osobních údajů svědka, orgán, který v té době vede 
trestní řízení, zruší stupeň utajení těchto informací, připojí uvedené 
údaje k trestnímu spisu a podoba svědka ani údaje o jeho totožnosti se 
nadále neutajují; to neplatí, je-li utajována totožnost a podoba osob 
uvedených v § 102a. 

PT  

  141/1961 
ve znění 
152/1995 

§ 209 (1) Předseda senátu dbá o to, aby svědek ještě nevyslechnutý nebyl 
přítomen při výslechu obžalovaného a jiných svědků. Je-li obava, že 
svědek v přítomnosti obžalovaného nevypoví pravdu, případně jde-li o 
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svědka, jemuž nebo osobě jemu blízké z podaného svědectví hrozí újma 
na zdraví, smrt nebo jiné vážné nebezpečí, předseda senátu učiní 
opatření vhodné k zajištění bezpečnosti nebo utajení totožnosti svědka, 
případně vykáže obžalovaného po dobu výslechu takového svědka z 
jednací síně. Po návratu do jednací síně však musí být obžalovaný 
seznámen s obsahem výpovědi svědka, může se k ní vyjádřit, a aniž by 
se se svědkem setkal, může mu prostřednictvím předsedy senátu klást 
otázky. Jde-li o svědka, jehož totožnost má zůstat utajena (§ 55 odst. 2), 
učiní předseda senátu opatření, která znemožňují zjistit skutečnou 
totožnost svědka. 
(2) Byl-li v hlavním líčení vyslechnut svědek, jehož totožnost byla 
utajena (§ 55 odst. 2), učiní soud i bez návrhu všechny potřebné úkony k 
ověření jeho věrohodnosti. 

  137/2001 
ve znění 
349/2005 
348/2011 

§ 3 Zvláštní ochrana a pomoc 
(1) Zvláštní ochrana a pomoc je soubor opatření, která zahrnují 
a) osobní ochranu, 
b) přestěhování chráněné osoby včetně příslušníků její domácnosti3) a 
pomoc chráněné osobě za účelem jejího sociálního začlenění v novém 
prostředí, 
c) zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby, 
d) prověřování dodržování podmínek poskytování zvláštní ochrany a 
pomoci. 
(2) Zvláštní ochranu a pomoc poskytuje Policie České republiky (dále 
jen "policie") a Vězeňská služba České republiky (dále jen "vězeňská 
služba") výkonem opatření uvedených v odstavci 1. Vězeňská služba 
může vykonávat jen opatření uvedená v odstavci 1 písm. a) a c). Policie 
a vězeňská služba jsou povinny při plnění úkolů podle tohoto zákona si 
navzájem pomáhat. 
(3) Orgány veřejné správy jsou povinny v rozsahu nezbytném k dosažení 
účelu tohoto zákona spolupracovat s policií a vězeňskou službou při 
výkonu opatření uvedených v odstavci 1. K zastírání skutečné totožnosti 
chráněné osoby je policie oprávněna vytvořit legendu o jiné osobní 
existenci (dále jen „legenda“) a zajistit v informačních systémech 
vedených podle zvláštních právních předpisů vložení, změnu, vyjmutí, 
vymazání nebo blokování údajů vyplývajících z této legendy. Tyto údaje 
se zvlášť neoznačují a vedou se společně s ostatními osobními údaji4), 
pokud policie nestanoví jinak. Pro tvorbu legendy lze se souhlasem 
chráněné osoby využít některé její osobní údaje. 

  

Článek 32 odst. 2 Opatření předpokládaná v odstavci 1 tohoto článku mohou mimo jiné 
zahrnovat, aniž tím budou dotčena práva obžalovaného, včetně práva na 
řádný soudní proces, následující: 
(a) stanovení postupů k fyzické ochraně takových osob, jako jev 
nezbytném a proveditelném rozsahu jejich přemístění, a tam, kde je to 
vhodné, zákaz nebo omezení týkající se zveřejnění informací o 

141/1961 
ve znění 
265/2001 
413/2005 
274/2008 

§ 55 odst. 2 Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo osobě jemu blízké 
v souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné 
vážné nebezpečí porušení jejich základních práv, a nelze-li ochranu 
svědka spolehlivě zajistit jiným způsobem, orgán činný v trestním řízení 
učiní opatření k utajení totožnosti i podoby svědka; jméno a příjmení a 
jeho další osobní údaje se do protokolu nezapisují, ale vedou se 

PT  
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totožnosti a místě pobytu takových osob; 
(b) zavedení pravidel důkazního řízení, která svědkům a znalcům 
umožní podat svědectví způsobem, který zajistí bezpečnost takových 
osob, například možnost podat svědectví prostřednictvím 
komunikačních technologií typu videokonference nebo jiných vhodných 
prostředků. 
 

odděleně od trestního spisu a mohou se s nimi seznamovat jen orgány 
činné v trestním řízení v dané věci. Svědek se poučí o právu požádat o 
utajení své podoby a podepsat protokol smyšleným jménem a 
příjmením, pod kterým je pak veden. Je-li třeba zajistit ochranu těchto 
osob, orgán činný v trestním řízení učiní bezodkladně všechna potřebná 
opatření. Zvláštní způsob ochrany svědků a osob jim blízkých stanoví 
zvláštní zákon. Pominou-li důvody pro utajení podoby svědka a 
oddělené vedení osobních údajů svědka, orgán, který v té době vede 
trestní řízení, zruší stupeň utajení těchto informací, připojí uvedené 
údaje k trestnímu spisu a podoba svědka ani údaje o jeho totožnosti se 
nadále neutajují; to neplatí, je-li utajována totožnost a podoba osob 
uvedených v § 102a. 

  141/1961 
ve znění 
152/1995 

§ 209 (1) Předseda senátu dbá o to, aby svědek ještě nevyslechnutý nebyl 
přítomen při výslechu obžalovaného a jiných svědků. Je-li obava, že 
svědek v přítomnosti obžalovaného nevypoví pravdu, případně jde-li o 
svědka, jemuž nebo osobě jemu blízké z podaného svědectví hrozí újma 
na zdraví, smrt nebo jiné vážné nebezpečí, předseda senátu učiní 
opatření vhodné k zajištění bezpečnosti nebo utajení totožnosti svědka, 
případně vykáže obžalovaného po dobu výslechu takového svědka z 
jednací síně. Po návratu do jednací síně však musí být obžalovaný 
seznámen s obsahem výpovědi svědka, může se k ní vyjádřit, a aniž by 
se se svědkem setkal, může mu prostřednictvím předsedy senátu klást 
otázky. Jde-li o svědka, jehož totožnost má zůstat utajena (§ 55 odst. 2), 
učiní předseda senátu opatření, která znemožňují zjistit skutečnou 
totožnost svědka. 
(2) Byl-li v hlavním líčení vyslechnut svědek, jehož totožnost byla 
utajena (§ 55 odst. 2), učiní soud i bez návrhu všechny potřebné úkony k 
ověření jeho věrohodnosti. 

  

  137/2001 
ve znění 
349/2005 
348/2011 

§ 3 Zvláštní ochrana a pomoc 
(1) Zvláštní ochrana a pomoc je soubor opatření, která zahrnují 
a) osobní ochranu, 
b) přestěhování chráněné osoby včetně příslušníků její domácnosti3) a 
pomoc chráněné osobě za účelem jejího sociálního začlenění v novém 
prostředí, 
c) zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby, 
d) prověřování dodržování podmínek poskytování zvláštní ochrany a 
pomoci. 
(2) Zvláštní ochranu a pomoc poskytuje Policie České republiky (dále 
jen "policie") a Vězeňská služba České republiky (dále jen "vězeňská 
služba") výkonem opatření uvedených v odstavci 1. Vězeňská služba 
může vykonávat jen opatření uvedená v odstavci 1 písm. a) a c). Policie 
a vězeňská služba jsou povinny při plnění úkolů podle tohoto zákona si 
navzájem pomáhat. 
(3) Orgány veřejné správy jsou povinny v rozsahu nezbytném k dosažení 
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účelu tohoto zákona spolupracovat s policií a vězeňskou službou při 
výkonu opatření uvedených v odstavci 1. K zastírání skutečné totožnosti 
chráněné osoby je policie oprávněna vytvořit legendu o jiné osobní 
existenci (dále jen „legenda“) a zajistit v informačních systémech 
vedených podle zvláštních právních předpisů vložení, změnu, vyjmutí, 
vymazání nebo blokování údajů vyplývajících z této legendy. Tyto údaje 
se zvlášť neoznačují a vedou se společně s ostatními osobními údaji4), 
pokud policie nestanoví jinak. Pro tvorbu legendy lze se souhlasem 
chráněné osoby využít některé její osobní údaje. 

Článek 32 odst. 3 Smluvní strany zváží uzavření dohod nebo ujednání s jinými státy o 
přemístění osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 32 odst. 4 Ustanovení tohoto článku se budou rovněž vztahovat na oběti, pokud 
budou mít postavení svědků. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 32 odst. 5 Každá smluvní strana s výhradou svého vnitrostátního práva umožní, 
aby se v odpovídajícím stupni trestního řízení proti pachatelům 
prezentovaly a zvážily názory a zájmy obětí způsobem, kterým nebudou 
dotčena práva obhajoby. 

45/2013 § 22 Prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život 
Oběť má právo v kterémkoliv stadiu trestního řízení učinit prohlášení o 
tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na její dosavadní život. Oběť 
může učinit prohlášení i písemně. 

PT  

Článek 33 Ochrana osob podávajících oznámení 
Každá smluvní strana zváží, zda do vnitrostátního právního systému 
zahrne odpovídající opatření na ochranu proti neoprávněnému zacházení 
s jakoukoli osobu, která v dobré víře a z dostatečných důvodů sdělí 
příslušným orgánům jakékoli skutečnosti týkající se trestných činů 
stanovených v souladu s touto Úmluvou. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 34  Následky trestných činů korupce 
S patřičným ohledem na práva třetích stran jednajících v dobré víře, 
každá smluvní strana přijme v souladu se základními zásadami svého 
vnitrostátního práva opatření ve vztahu k následkům korupce. V této 
souvislosti smluvní strany mohou korupci považovat za relevantní faktor 
v soudním řízení ke zrušení nebo odvolání smlouvy, odnětí oprávnění 
nebo jiného podobného nástroje, nebo k podniknutí jakýchkoli jiných 
kroků k nápravě. 

141/1961 
ve znění 
57/1965 
292/1993 
265/2001 

§ 278 odst. 4 Obnova řízení, které skončilo některým ze způsobů uvedených v 
předchozích odstavcích, se povolí též tehdy, bude-li pravomocným 
rozsudkem zjištěno, že policejní orgán, státní zástupce nebo soudce v 
původním řízení porušil svoje povinnosti jednáním zakládajícím trestný 
čin. 

PT  

  99/1963 
ve znění 
30/2000 
7/2009 

§ 229 odst. 1 (1) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout pravomocné 
rozhodnutí soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu, kterým bylo 
řízení skončeno, jestliže 
a) bylo rozhodnuto ve věci, která nenáleží do pravomoci soudů, 
b) ten, kdo v řízení vystupoval jako účastník, neměl způsobilost být 
účastníkem řízení, 
c) účastník řízení neměl procesní způsobilost nebo nemohl před soudem 
vystupovat (§ 29 odst. 2) a nebyl řádně zastoupen, 
d) nebyl podán návrh na zahájení řízení, ačkoliv podle zákona ho bylo 
třeba, 
e) rozhodoval vyloučený soudce nebo přísedící, 
f) soud byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval 
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senát, 
g) bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu 
soudce nebo přísedícího, 
h) účastníku řízení byl ustanoven opatrovník z důvodu neznámého 
pobytu nebo proto, že se mu nepodařilo doručit na známou adresu v 
cizině, ačkoliv k takovému opatření nebyly splněny předpoklady. 

Článek 35 Náhrada škody 
Každá smluvní strana přijme v souladu se zásadami svého vnitrostátního 
práva taková opatření, jež mohou být nezbytná k tomu, aby subjekty 
nebo osoby, které utrpěly škodu v důsledku korupčního jednání, měly 
právo zahájit soudní řízení proti osobám odpovědným za tuto škodu za 
účelem získání náhrady. 

141/1961 
ve znění 
181/2011 
193/2012 
45/2013 

§ 43 odst. 3 Poškozený je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím 
rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu 
nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem 
způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho 
úkor trestným činem získal. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního 
líčení před zahájením dokazování (§ 206 odst. 2); je-li sjednána dohoda 
o vině a trestu, je třeba návrh učinit nejpozději při prvním jednání o 
takové dohodě (§ 175a odst. 2). Z návrhu musí být patrno, z jakých 
důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy 
uplatňuje nebo z jakých důvodů a v jakém rozsahu se uplatňuje nárok na 
vydání bezdůvodného obohacení. Důvod a výši škody, nemajetkové 
újmy nebo bezdůvodného obohacení je poškozený povinen doložit. O 
těchto právech a povinnostech musí být poškozený poučen. Nebyl-li by 
pro rozhodnutí o nároku poškozeného dostatečný podklad a nebrání-li 
tomu důležité důvody, zejména potřeba vyhlášení rozsudku nebo vydání 
trestního příkazu bez zbytečných průtahů, soud poškozenému sdělí, 
jakým způsobem může podklady doplnit, a poskytne mu k tomu 
přiměřenou lhůtu, kterou mu zároveň určí. 

PT  

  89/2012 § 2910 Porušení zákona 
Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem 
a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, 
co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do 
jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti 
stanovené na ochranu takového práva. 

  

  89/2012 § 2954 Způsobil-li škůdce škodu úmyslným trestným činem, z něhož měl 
majetkový prospěch, může soud na návrh poškozeného rozhodnout o 
uspokojení z věcí, které škůdce z majetkového prospěchu nabyl, a to i 
nepodléhají-li jinak výkonu rozhodnutí. Do uspokojení práva na náhradu 
škody nesmí škůdce nakládat s takovými věcmi uvedenými v 
rozhodnutí. 

  

Článek 36 Specializované orgány 
Každá smluvní strana v souladu se základními zásadami svého právního 
systému zajistí existenci orgánu nebo orgánů nebo osob 
specializovaných na potírání korupce cestou vymáhání práva. Takovému 
orgánu nebo orgánům nebo osobám bude v souladu se základními 
zásadami právního systému smluvní strany přiznána nezbytná 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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nezávislost, aby byly schopny vykonávat své funkce efektivně a bez 
jakéhokoli nepřípustného vlivu. Takové osoby nebo personál takového 
orgánu nebo orgánů by měly mít odpovídající školení a disponovat 
zdroji k plnění svých úkolů. 

Článek 37 odst. 1 Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení 
Každá smluvní strana přijme vhodná opatření s cílem podpořit osoby, 
které se podílejí nebo podílely na spáchání trestného činu stanoveného v 
souladu s touto Úmluvou, aby poskytly informace, které by příslušné 
orgány mohly využít pro účely vyšetřování a důkazního řízení a 
poskytly faktickou, konkrétní pomoc těmto orgánům, která by mohla 
přispět k zabavení výnosů z trestné činnosti pachatelům a k navrácení 
takových výnosů. 
 

141/1961 
ve znění 
163/2016 

§ 159c 
 

Zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání 
(1) Policejní orgán rozhodne o dočasném odložení trestního stíhání 
podezřelého z trestného činu pletich v insolvenčním řízení podle § 226 
odst. 2, 4 nebo 5 trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech 
hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e), odst. 3 nebo 4 
trestního zákoníku, pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné 
soutěži podle § 257 odst. 1 písm. b), odst. 2 nebo 3 trestního zákoníku, 
pletich při veřejné dražbě podle § 258 odst. 1 písm. b), odst. 2 nebo 3 
trestního zákoníku, podplacení podle § 332 trestního zákoníku nebo 
nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2 trestního zákoníku, pokud 
podezřelý slíbil úplatek, majetkový nebo jiný prospěch jen proto, že byl 
o to požádán, učinil o tom dobrovolně a bez zbytečného odkladu 
oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, oznámí 
policejnímu orgánu skutečnosti, které jsou mu známy o trestné činnosti 
toho, kdo o tento úplatek, majetkový nebo jiný prospěch požádal, a 
zaváže se podat v přípravném řízení i v řízení před soudem úplnou a 
pravdivou výpověď o těchto skutečnostech. 
(2) Rozhodnout o dočasném odložení trestního stíhání podle odstavce 1 
nelze, byl-li úplatek, majetkový nebo jiný prospěch slíben v souvislosti s 
výkonem pravomoci úřední osoby uvedené v § 334 odst. 2 písm. a) až c) 
trestního zákoníku nebo úřední osoby uvedené v § 334 odst. 2 písm. d) 
trestního zákoníku, jde-li o úřední osobu zastávající funkci v podnikající 
právnické osobě, v níž má rozhodující vliv cizí stát. 

PT  

  141/1961 
ve znění 
41/2009 
193/2012 

§ 178a Spolupracující obviněný 
(1) V řízení o zločinu může státní zástupce v obžalobě označit 
obviněného za spolupracujícího, jestliže obviněný 
a) oznámí státnímu zástupci skutečnosti, které jsou způsobilé významně 
přispět k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve 
spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, a zaváže se podat jak v přípravném řízení, tak i v 
řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o těchto skutečnostech, 
b) dozná se k činu, pro který je stíhán, přičemž nejsou důvodné 
pochybnosti o tom, že jeho doznání bylo učiněno svobodně, vážně a 
určitě, a 
c) prohlásí, že souhlasí s tím, aby byl označen jako spolupracující 
obviněný, 
a považuje-li státní zástupce takové označení za potřebné vzhledem k 
povaze trestného činu, k jehož objasnění se obviněný zavázal, a to i s 
přihlédnutím k trestnému činu uvedenému v doznání obviněného, k 
osobě obviněného a k okolnostem případu, zejména zda a jakým 
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způsobem se obviněný podílel na spáchání trestného činu, k jehož 
objasnění se zavázal a jaké následky svým jednáním způsobil. 
(2) Pokud spolupracující obviněný nespáchal trestný čin, který je 
závažnější než zločin, k jehož objasnění přispěl, jestliže se nepodílel 
jako organizátor nebo návodce na spáchání zločinu, k jehož objasnění 
přispěl, pokud jím nezpůsobil úmyslně těžkou újmu na zdraví nebo smrt 
a pokud nejsou důvody pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody (§ 
59 trestního zákoníku), může státní zástupce v obžalobě navrhnout 
upuštění od potrestání, pokud to považuje za nezbytné s ohledem na 
všechny okolnosti, zejména vzhledem k povaze trestného činu 
uvedeného v doznání obviněného v porovnání s trestným činem, k jehož 
objasnění se obviněný zavázal, k míře, v jaké může spolupracující 
obviněný přispět k objasnění zločinu spáchaného členy organizované 
skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch 
organizované zločinecké skupiny, k významu jeho výpovědi pro dané 
trestní řízení s ohledem na shromážděné důkazy, k osobě obviněného a k 
okolnostem případu, zejména zda a jakým způsobem se obviněný 
podílel na spáchání trestného činu, k jehož objasnění se zavázal, a jaké 
následky svým jednáním způsobil. 
(3) Před tím, než státní zástupce obviněného označí jako 
spolupracujícího vyslechne ho zejména k obsahu oznámení a k jeho 
doznání. Obviněného také vyslechne k tomu, zda si je vědom důsledků 
svého postupu. Před výslechem státní zástupce obviněného poučí o jeho 
právech, o podstatě označení za spolupracujícího obviněného, o 
povinnosti setrvat na svém doznání a dodržet své závazky uvedené v 
odstavci 1 a také o tom, že jakmile obviněný v přípravném řízení nebo v 
řízení před soudem poruší své závazky nebude nadále považován za 
spolupracujícího obviněného. 

Článek 37 odst. 2 Každá smluvní strana zváží ve vhodných případech zakotvení možnosti 
snížení trestu obžalované osoby, která poskytne podstatnou spolupráci 
při vyšetřování nebo trestním stíhání v souvislosti s trestným činem 
stanoveným v souladu s touto Úmluvou. 

141/1961 
ve znění 
41/2009 
193/2012 

§ 178a Spolupracující obviněný 
(1) V řízení o zločinu může státní zástupce v obžalobě označit 
obviněného za spolupracujícího, jestliže obviněný 
a) oznámí státnímu zástupci skutečnosti, které jsou způsobilé významně 
přispět k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve 
spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, a zaváže se podat jak v přípravném řízení, tak i v 
řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o těchto skutečnostech, 
b) dozná se k činu, pro který je stíhán, přičemž nejsou důvodné 
pochybnosti o tom, že jeho doznání bylo učiněno svobodně, vážně a 
určitě, a 
c) prohlásí, že souhlasí s tím, aby byl označen jako spolupracující 
obviněný, 
a považuje-li státní zástupce takové označení za potřebné vzhledem k 
povaze trestného činu, k jehož objasnění se obviněný zavázal, a to i s 
přihlédnutím k trestnému činu uvedenému v doznání obviněného, k 
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osobě obviněného a k okolnostem případu, zejména zda a jakým 
způsobem se obviněný podílel na spáchání trestného činu, k jehož 
objasnění se zavázal a jaké následky svým jednáním způsobil. 
(2) Pokud spolupracující obviněný nespáchal trestný čin, který je 
závažnější než zločin, k jehož objasnění přispěl, jestliže se nepodílel 
jako organizátor nebo návodce na spáchání zločinu, k jehož objasnění 
přispěl, pokud jím nezpůsobil úmyslně těžkou újmu na zdraví nebo smrt 
a pokud nejsou důvody pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody (§ 
59 trestního zákoníku), může státní zástupce v obžalobě navrhnout 
upuštění od potrestání, pokud to považuje za nezbytné s ohledem na 
všechny okolnosti, zejména vzhledem k povaze trestného činu 
uvedeného v doznání obviněného v porovnání s trestným činem, k jehož 
objasnění se obviněný zavázal, k míře, v jaké může spolupracující 
obviněný přispět k objasnění zločinu spáchaného členy organizované 
skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch 
organizované zločinecké skupiny, k významu jeho výpovědi pro dané 
trestní řízení s ohledem na shromážděné důkazy, k osobě obviněného a k 
okolnostem případu, zejména zda a jakým způsobem se obviněný 
podílel na spáchání trestného činu, k jehož objasnění se zavázal, a jaké 
následky svým jednáním způsobil. 
(3) Před tím, než státní zástupce obviněného označí jako 
spolupracujícího vyslechne ho zejména k obsahu oznámení a k jeho 
doznání. Obviněného také vyslechne k tomu, zda si je vědom důsledků 
svého postupu. Před výslechem státní zástupce obviněného poučí o jeho 
právech, o podstatě označení za spolupracujícího obviněného, o 
povinnosti setrvat na svém doznání a dodržet své závazky uvedené v 
odstavci 1 a také o tom, že jakmile obviněný v přípravném řízení nebo v 
řízení před soudem poruší své závazky nebude nadále považován za 
spolupracujícího obviněného. 

  40/2009 
ve znění 
193/2012 
 

§ 39 odst. 1 
 

Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a 
závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, 
majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu 
života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po 
činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé 
následky činu, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k 
tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného 
členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo 
ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům 
a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele. 
 

  

  40/2009 
 

§ 41  
 

Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel 
a) spáchal trestný čin poprvé a pod vlivem okolností na něm 
nezávislých, 
b) spáchal trestný čin v silném rozrušení, ze soucitu nebo z nedostatku 
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životních zkušeností, 
c) spáchal trestný čin pod tlakem závislosti nebo podřízenosti, 
d) spáchal trestný čin pod vlivem hrozby nebo nátlaku, 
e) spáchal trestný čin pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných 
poměrů, které si sám nezpůsobil, 
f) spáchal trestný čin ve věku blízkém věku mladistvých, 
g) spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly 
zcela splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, anebo 
překročil meze přípustného rizika nebo meze jiné okolnosti vylučující 
protiprávnost, 
h) spáchal trestný čin v právním omylu, kterého se bylo možno 
vyvarovat, 
i) trestným činem způsobil nižší škodu nebo jiný menší škodlivý 
následek, 
j) přičinil se o odstranění škodlivých následků trestného činu nebo 
dobrovolně nahradil způsobenou škodu, 
k) svůj trestný čin sám oznámil úřadům, 
l) napomáhal při objasňování své trestné činnosti nebo významně přispěl 
k objasnění trestného činu spáchaného jiným, 
m) přispěl zejména jako spolupracující obviněný k objasňování trestné 
činnosti spáchané členy organizované skupiny, ve spojení s 
organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, 
n) trestného činu upřímně litoval, nebo 
o) vedl před spácháním trestného činu řádný život. 

Článek 37 odst. 3 Každá smluvní strana zváží v souladu se základními zásadami svého 
vnitrostátního práva zakotvení možnosti zajištění beztrestnosti pro 
osoby, která poskytne podstatnou spolupráci při vyšetřování nebo stíhání 
trestného činu stanoveného v souladu s touto Úmluvou. 

141/1961 
ve znění 
163/2016 

§ 159c 
 

Zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání 
(1) Policejní orgán rozhodne o dočasném odložení trestního stíhání 
podezřelého z trestného činu pletich v insolvenčním řízení podle § 226 
odst. 2, 4 nebo 5 trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech 
hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e), odst. 3 nebo 4 
trestního zákoníku, pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné 
soutěži podle § 257 odst. 1 písm. b), odst. 2 nebo 3 trestního zákoníku, 
pletich při veřejné dražbě podle § 258 odst. 1 písm. b), odst. 2 nebo 3 
trestního zákoníku, podplacení podle § 332 trestního zákoníku nebo 
nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2 trestního zákoníku, pokud 
podezřelý slíbil úplatek, majetkový nebo jiný prospěch jen proto, že byl 
o to požádán, učinil o tom dobrovolně a bez zbytečného odkladu 
oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, oznámí 
policejnímu orgánu skutečnosti, které jsou mu známy o trestné činnosti 
toho, kdo o tento úplatek, majetkový nebo jiný prospěch požádal, a 
zaváže se podat v přípravném řízení i v řízení před soudem úplnou a 
pravdivou výpověď o těchto skutečnostech. 
(2) Rozhodnout o dočasném odložení trestního stíhání podle odstavce 1 
nelze, byl-li úplatek, majetkový nebo jiný prospěch slíben v souvislosti s 

PT  
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výkonem pravomoci úřední osoby uvedené v § 334 odst. 2 písm. a) až c) 
trestního zákoníku nebo úřední osoby uvedené v § 334 odst. 2 písm. d) 
trestního zákoníku, jde-li o úřední osobu zastávající funkci v podnikající 
právnické osobě, v níž má rozhodující vliv cizí stát. 

  40/2009 
ve znění 
193/2012 

§ 46 odst. 2 Soud upustí od potrestání pachatele označeného jako spolupracující 
obviněný, jsou-li splněny podmínky stanovené v § 178a odst. 1 a 2 
trestního řádu a podal-li spolupracující obviněný jak v přípravném 
řízení, tak v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o 
skutečnostech, které jsou způsobilé významně přispět k objasnění 
zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s 
organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny; ustanovení § 48 odst. 1 tím není dotčeno. Upustit od potrestání 
pachatele označeného jako spolupracující obviněný takto nelze, jestliže 
jím spáchaný trestný čin je závažnější než zločin, k jehož objasnění 
přispěl, jestliže se podílel jako organizátor nebo návodce na spáchání 
zločinu, k jehož objasnění přispěl, jestliže jím způsobil úmyslně těžkou 
újmu na zdraví nebo smrt nebo jsou-li dány důvody pro mimořádné 
zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59). 

  

Článek 37 odst. 4 Ochrana takových osob bude mutatismutandis podléhat ustanovením 
článku 32 této Úmluvy. 

137/2001  § 2 
 

Ohrožená a chráněná osoba 
(1) Za ohroženou osobu se pro účely tohoto zákona považuje osoba, 
která 
a) podala nebo má podat vysvětlení, svědeckou výpověď nebo 
vypovídala či má vypovídat jako obviněný anebo jinak pomáhala nebo 
má pomoci podle ustanovení trestního řádu k dosažení účelu trestního 
řízení, nebo 
b) je znalcem nebo tlumočníkem anebo obhájcem, pokud obviněný, 
kterého jako obhájce zastupuje, vypovídal nebo má vypovídat, aby 
pomohl k dosažení účelu trestního řízení, anebo 
c) je osobou blízkou osobě uvedené v písmenu a) nebo b). 
(2) Chráněnou osobou je ohrožená osoba uvedená v odstavci 1, které je 
poskytována zvláštní ochrana a pomoc. 

PT  

  137/2001 
ve znění 
349/2005 
348/2011 

§ 3 Zvláštní ochrana a pomoc 
(1) Zvláštní ochrana a pomoc je soubor opatření, která zahrnují 
a) osobní ochranu, 
b) přestěhování chráněné osoby včetně příslušníků její domácnosti3) a 
pomoc chráněné osobě za účelem jejího sociálního začlenění v novém 
prostředí, 
c) zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby, 
d) prověřování dodržování podmínek poskytování zvláštní ochrany a 
pomoci. 
(2) Zvláštní ochranu a pomoc poskytuje Policie České republiky (dále 
jen "policie") a Vězeňská služba České republiky (dále jen "vězeňská 
služba") výkonem opatření uvedených v odstavci 1. Vězeňská služba 
může vykonávat jen opatření uvedená v odstavci 1 písm. a) a c). Policie 
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a vězeňská služba jsou povinny při plnění úkolů podle tohoto zákona si 
navzájem pomáhat. 
(3) Orgány veřejné správy jsou povinny v rozsahu nezbytném k dosažení 
účelu tohoto zákona spolupracovat s policií a vězeňskou službou při 
výkonu opatření uvedených v odstavci 1. K zastírání skutečné totožnosti 
chráněné osoby je policie oprávněna vytvořit legendu o jiné osobní 
existenci (dále jen „legenda“) a zajistit v informačních systémech 
vedených podle zvláštních právních předpisů vložení, změnu, vyjmutí, 
vymazání nebo blokování údajů vyplývajících z této legendy. Tyto údaje 
se zvlášť neoznačují a vedou se společně s ostatními osobními údaji4), 
pokud policie nestanoví jinak. Pro tvorbu legendy lze se souhlasem 
chráněné osoby využít některé její osobní údaje. 

Článek 37 odst. 5 Tam, kde osoba uvedená v odstavci 1 tohoto článku, nacházející se na 
území jedné smluvní strany může poskytnout podstatnou spolupráci 
příslušným orgánům jiné smluvní strany, dotčené smluvní strany mohou 
v souladu se svým vnitrostátním právem zvážit možnost uzavření dohod 
nebo ujednání o možnosti poskytnutí zacházení popsaného v odstavcích 
2 a 3 tohoto článku druhou smluvní stranou. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 38 Spolupráce vnitrostátních orgánů 
Každá smluvní strana přijme taková opatření, nezbytná k tomu, aby v 
souladu se svým vnitrostátním právem podpořila spolupráci mezi svými 
veřejnými orgány a rovněž svými veřejnými činiteli, na straně jedné, a 
svými orgány odpovědnými za vyšetřování a stíhání trestných činů na 
straně druhé. Taková spolupráce může zahrnovat: 
(a) informování posledně jmenovaných orgánů, z jejich vlastní 
iniciativy, tam, kde jsou dostatečné důvody předpokládat, že byl spáchán 
kterýkoli z trestných činů stanovených v souladu s články 15, 21 a 23 
této Úmluvy; nebo 
(b) na dožádání poskytnutí veškerých nezbytných informací těmto 
orgánům. 

141/1961 
ve znění 
178/1990 
558/1991 
292/1993 

§ 8 odst. 1 

 

Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného 
odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat 
dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů. 
Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu 
zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl 
spáchán trestný čin. 

PT  

Článek 39 odst. 1 Spolupráce vnitrostátních orgánů se soukromým sektorem 
Každá smluvní strana přijme taková opatření, nezbytná k tomu, aby se v 
souladu s jeho vnitrostátním právem podpořila spolupráce mezi 
vnitrostátními orgány vyšetřování a trestního stíhání a subjekty 
soukromého sektoru, zejména finančními institucemi, týkající se 
záležitostí zahrnujících spáchání trestných činů stanovených v souladu s 
touto Úmluvou. 

141/1961 
ve znění 
178/1990 
558/1991 
292/1993 

§ 8 odst. 1 

 

Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného 
odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat 
dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů. 
Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu 
zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl 
spáchán trestný čin. 

PT  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 158 odst. 2 Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný 
čin, je povinen přijímat státní zástupce a policejní orgán. Přitom je 
povinen oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě nepravdivé 
údaje, a pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho měsíce od 
oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních. 
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Poznámka 
 

Článek 39 odst. 2 Každá smluvní strana zváží nabádání svých občanů a ostatních osob s 
obvyklým pobytem na jeho území, aby oznamovali národním orgánům 
činným v trestním řízení spáchání trestného činu stanoveného v souladu 
s touto Úmluvou. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 40 Bankovní tajemství 
Každá smluvní strana zajistí, aby v případě vnitrostátního vyšetřování 
trestných činů stanovených v souladu s touto Úmluvou byly v rámci 
jeho vnitrostátního právního systému k dispozici vhodné mechanismy k 
překonání překážek, jež mohou vzniknout v souvislosti s aplikací 
zákonů o bankovním tajemství. 

141/1961 
ve znění 
265/2001 
41/2009 
301/2016 
55/2017 

§ 8 odst. 2 Jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, k zjištění povahy, 
rozsahu nebo umístění věcí pro účely jejich zajištění, k zjištění 
majetkových poměrů obviněného nebo pro účely zajištění výkonu trestní 
sankce, může státní zástupce a po podání obžaloby nebo návrhu na 
potrestání předseda senátu požadovat údaje, které jsou předmětem 
bankovního tajemství, a údaje z evidence investičních nástrojů                
a zaknihovaných cenných papírů. V řízení o trestném činu podle  
§ 180 trestního zákoníku může orgán činný v trestním řízení vyžadovat 
individuální údaje získané podle zvláštního zákona pro statistické účely. 
V trestním řízení, ve kterém lze uložit ochranné opatření zabrání části 
majetku, může státní zástupce a po podání obžaloby nebo návrhu na 
potrestání předseda senátu žádat od správce daně informace  
z rozhodnutí o stanovení daně z příjmů pro účely posouzení splnění 
podmínek pro uložení tohoto ochranného opatření nebo pro účely 
zajištění jeho výkonu; poskytnutí informací podle tohoto ustanovení 
není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu. 
Podmínky, za nichž může orgán činný v trestním řízení vyžadovat údaje 
získané při správě daní pro jiné účely, stanoví zvláštní zákon. Údaje 
získané podle tohoto ustanovení nelze využít pro jiný účel než pro 
trestní řízení, v jehož rámci byly vyžádány. 

PT  

  141/1961 
ve znění 
177/2008 
55/2017 

§ 8 odst. 3 Z důvodů uvedených v odstavci 2 může předseda senátu a v přípravném 
řízení na návrh státního zástupce soudce nařídit sledování bankovního 
účtu nebo účtu u osoby oprávněné k evidenci investičních nástrojů nebo 
zaknihovaných cenných papírů podle jiných právních předpisů, a to 
nejvýše po dobu šesti měsíců. Trvá-li účel, pro který bylo sledování účtu 
nařízeno, i po této době, může toto sledování prodloužit na základě 
příkazu soudce soudu vyššího stupně a v přípravném řízení na návrh 
státního zástupce soudce krajského soudu o dalších šest měsíců, a to i 
opakovaně. Údaje získané podle tohoto ustanovení nelze využít pro jiný 
účel než pro trestní řízení, v jehož rámci byly získány. 

  

  9224     
Článek 41 Trestní rejstřík 

Každá smluvní strana může přijmout taková legislativní a jiná opatření, 
nezbytná pro to, aby se za podmínek a pro účely, které bude pokládat za 
vhodné, vzalo v úvahu jakékoli předchozí odsouzení údajného pachatele 
v jiném státě, pro účely využití takových informací v trestním řízení 
týkajícím se trestného činu stanoveného v souladu s touto Úmluvou. 

40/2009 
ve znění 
306/2009 

§ 42  Přitěžující okolnosti 
Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel 
a) spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, 
b) spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, rasové, 
etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť 
zavrženíhodné pohnutky, 
c) spáchal trestný čin surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se 
zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem, 

PT  
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d) spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, 
závislosti nebo podřízenosti, 
e) trestným činem porušil zvláštní povinnost, 
f) ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení nebo 
funkce, 
g) spáchal trestný čin vůči osobě podílející se na záchraně života a 
zdraví nebo na ochraně majetku, 
h) spáchal trestný čin ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, nemocné, 
zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí, 
i) svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného, 
zejména dítě mladší patnácti let, mladistvého nebo osobu ve věku 
blízkém věku mladistvých, 
j) spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné 
události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na 
území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace, 
k) trestným činem způsobil vyšší škodu nebo jiný větší škodlivý 
následek, 
l) trestným činem získal vyšší prospěch, 
m) spáchal trestný čin ve větším rozsahu, na více věcech nebo více 
osobách, anebo trestný čin páchal nebo v něm pokračoval po delší dobu, 
n) spáchal více trestných činů, 
o) spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny 
nebo člen spolčení, nebo 
p) byl již pro trestný čin odsouzen; soud je oprávněn podle povahy 
předchozího odsouzení nepokládat tuto okolnost za přitěžující, zejména 
s ohledem na význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, 
způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin 
spáchán, osobu pachatele, míru jeho zavinění, jeho pohnutku a dobu, 
která uplynula od posledního odsouzení, a jde-li o pachatele trestného 
činu, který byl spáchán ve stavu vyvolaném duševní poruchou, anebo o 
pachatele, který se oddává zneužívání návykové látky a spáchal trestný 
čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, také tehdy, 
započal-li léčení nebo učinil jiná potřebná opatření k jeho zahájení. 

Článek 42 odst. 1 Soudní pravomoc 
Každá smluvní strana přijme taková opatření, která jsou nezbytná k 
uplatnění jeho soudní pravomoci nad trestnými činy stanovenými v 
souladu s touto Úmluvou, v případech kdy: 
(a) trestný čin byl spáchán na území této smluvní strany; nebo 
(b) trestný čin byl spáchán na palubě plavidla, které pluje pod vlajkou 
této smluvní strany nebo na palubě letadla, které bylo registrováno podle 
zákonů této smluvní strany v době spáchání trestného činu. 

40/2009 § 4 odst. 1 Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl 
spáchán na jejím území. 

PT  

  40/2009 § 5 Podle zákona České republiky se posuzuje též trestnost činu, který byl 
spáchán mimo území České republiky na palubě lodi nebo jiného 
plavidla, anebo letadla nebo jiného vzdušného dopravního prostředku, 
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které jsou registrovány v České republice. Místo spáchání takového činu 
se posuzuje obdobně podle § 4 odst. 2 a 3. 

Článek 42 odst. 2 S výhradou článku 4 této Úmluvy, smluvní strana může rovněž uplatnit 
svou soudní pravomoc nad jakýmkoli takovým trestným činem, v 
případech kdy: 
(a) trestný čin byl spáchán proti státnímu příslušníkovi této smluvní 
strany; nebo 
(b) trestný čin byl spáchán státním příslušníkem této smluvní strany, 
nebo osobou bez státní příslušnosti, která má obvyklý pobyt na jejím 
území; nebo 
(c) trestný čin je jedním z trestných činů stanovených podle článku 23, 
odstavce 1 (b) (ii) této Úmluvy a byl spáchán mimo její území za účelem 
spáchání trestného činu stanoveného podle článku 23, odstavce 1 (a) (i) 
nebo (ii) nebo (b) (i) této Úmluvy na jejím území; nebo 
(d) trestní čin byl spáchán proti smluvní straně. 

40/2009 § 6 Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině 
spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která 
má na jejím území povolen trvalý pobyt. 

PT  

  40/2009 § 7 odst. 2 Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl 
spáchán v cizině proti občanu České republiky nebo proti osobě bez 
státní příslušnosti, která má na území České republiky povolen trvalý 
pobyt, jestliže je čin v místě spáchání činu trestný nebo jestliže místo 
spáchání činu nepodléhá žádné trestní pravomoci. 

  

  40/2009 
ve znění 
420/2011 

§ 8 odst. 2 Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného v 
cizině cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, 
která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt, také tehdy, 
byl-li čin spáchán ve prospěch právnické osoby, která má na území 
České republiky sídlo nebo organizační složku. 

  

Článek 42 odst. 3 Pro účely článku 44 této Úmluvy, každá smluvní strana, přijme taková 
opatření, která jsou nezbytná k uplatnění jeho soudní pravomoci nad 
trestnými činy stanovenými v souladu s touto Úmluvou, jestliže se 
údajný pachatel nachází na jejím území a tato smluvní strana jej nevydá 
jinému státu výlučně z toho důvodu, že se jedná o jeho občana. 

40/2009 § 6 Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině 
spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která 
má na jejím území povolen trvalý pobyt. 

PT  

Článek 42 odst. 4 Každá smluvní strana může rovněž přijmout taková opatření, která jsou 
nezbytná k uplatnění její soudní pravomoci nad trestnými činy 
stanovenými v souladu s touto Úmluvou, jestliže se údajný pachatel 
nachází na jejím území a nevydá jej jinému státu. 

40/2009 
ve znění 
105/2013 

§ 8 odst. 1 Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného v 
cizině cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, 
která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt, i tehdy, 
jestliže 
a) čin je trestný i podle zákona účinného na území, kde byl spáchán, 
b) pachatel byl dopaden na území České republiky, proběhlo vydávací 
nebo předávací řízení a pachatel nebyl vydán nebo předán k trestnímu 
stíhání nebo výkonu trestu cizímu státu nebo jinému oprávněnému 
subjektu a 
c) cizí stát nebo jiný oprávněný subjekt, který žádal o vydání nebo 

PT  
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předání pachatele k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu, požádal o 
provedení trestního stíhání pachatele v České republice. 

Článek 42 odst. 5 Jestliže smluvní strana vykonávající svou soudní pravomoc podle 
odstavce 1 nebo 2 tohoto článku, byla uvědomena, nebo jinak zjistila, že 
kterákoli z ostatních smluvních stran vede vyšetřování, trestní stíhání 
nebo soudní řízení v souvislosti s totožným jednáním, příslušné orgány 
těchto smluvních stran se budou vhodným způsobem konzultovat za 
účelem koordinace svých kroků. 

104/2013 § 6 
 

Poskytování informací 
(1) Pro poskytování informací justičními, ústředními nebo jinými orgány 
o postupech v rámci mezinárodní justiční spolupráce platí přiměřeně 
ustanovení § 8a až 8d trestního řádu. 
(2) Orgán České republiky neposkytne bez výslovného souhlasu 
cizozemského orgánu informace získané v rámci mezinárodní justiční 
spolupráce, jestliže jej k tomu zavazuje mezinárodní smlouva, nebo 
jestliže byly získány pod podmínkou dodržení tohoto omezení. 

PT  

Článek 42 odst. 6 Aniž tím budou dotčeny normy mezinárodního práva obecného, tato 
Úmluva nevylučuje výkon jakékoli trestní soudní pravomoci 
uplatňované smluvní stranou v souladu s jejím vnitrostátním právem. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 43 odst. 1 Mezinárodní spolupráce 
Smluvní strany budou spolupracovat v trestních věcech v souladu s 
články 44 až 50 této Úmluvy. Tam, kde je to vhodné a slučitelné s jejich 
vnitrostátním právním systémem, smluvní strany zváží poskytnutí 
vzájemné pomoci při vyšetřování a řízení v občanskoprávních a 
správních věcech, týkajících se korupce. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 43 odst. 2 V záležitostech mezinárodní spolupráce, kdykoli je oboustranná 
trestnost činu brána v úvahu jako požadavek, bude tento požadavek 
pokládán za splněný bez ohledu na to, zda zákony dožádané smluvní 
strany řadí trestný čin do stejné kategorie trestných činů, nebo označují 
trestný čin s použitím stejné terminologie jako dožadující smluvní 
strana, jestliže je jednání, vlastní pro trestný čin, u něhož se žádá o 
pomoc, trestným činem podle zákonů obou smluvních stran. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 44 odst. 1 Vydávání 
Tento článek se použije na trestné činy stanovené v souladu s touto 
Úmluvou v případech, kdy osoba, která je předmětem žádosti o vydání, 
se nachází na území dožadované smluvní strany za předpokladu, že 
trestný čin, pro nějž se žádá o vydání, je trestně postižitelný podle 
vnitrostátního práva jak dožadující smluvní strany, tak dožádané 
smluvní strany.  

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 44 odst. 2 Nehledě na ustanovení odstavce 1 tohoto článku, smluvní strana, jejíž 
zákony to umožňují, může povolit vydání osoby pro kterýkoli z 
trestných činů stanovených touto Úmluvou, které nejsou trestně 
postižitelné podle jeho vlastního vnitrostátního práva. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 44 odst. 3 Pokud se žádost o vydání vztahuje k několika samostatným trestným 
činům, z nichž alespoň jeden podléhá vydávání podle tohoto článku, a z 
nichž některé vydávání nepodléhají z důvodu délky trestu odnětí 
svobody, avšak vztahují se k trestným činům, stanoveným v souladu s 
touto Úmluvou, dožádaná smluvní strana může tento článek uplatnit také 
na tyto trestné činy. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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Poznámka 
 

Článek 44 odst. 4 Každý trestný čin, na nějž se tento článek vztahuje, bude považován za 
trestný čin podléhající vydávání, zahrnutý do kterékoliv smlouvy o 
vydávání pachatelů existující mezi smluvními stranami. Smluvní strany 
se zavazují, že zahrnou takové trestné činy jako trestné činy podléhající 
vydávání do každé smlouvy o vydávání pachatelů, jež bude mezi nimi 
uzavřena. Smluvní strana, jejíž zákon to umožňuje, nebude v případě, že 
používá této Úmluvy jako základu pro vydání, žádný z trestných činů 
stanovených v souladu s touto Úmluvou pokládat za politický trestný 
čin. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 44 odst. 5 Jestliže smluvní strana, která podmiňuje vydávání pachatelů existencí 
smlouvy, obdrží žádost o vydání pachatele od jiné smluvní strany, s ním 
nemá uzavřenu smlouvu o vydávání, může pokládat tuto Úmluvu za 
právní základ pro vydání pachatele kteréhokoli trestného činu, na nějž se 
tento článek vztahuje. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 44 odst. 6 Smluvní strana, která podmiňuje vydávání pachatelů existencí smlouvy, 
bude: 
(a) informovat generálního tajemníka Organizace spojených národů při 
uložení své ratifikační listiny, listiny o přijetí či schválení této Úmluvy 
nebo listiny o přístupu k ní, zda bude pokládat tuto Úmluvu za právní 
základ pro spolupráci v oblasti vydávání pachatelů s jinými smluvními 
stranami této Úmluvy; a 
(b) pokud nepovažuje tuto Úmluvu za právní základ pro spolupráci v 
oblasti vydávání pachatelů, usilovat tam, kde je to vhodné, o uzavření 
smluv o vydávání s jinými smluvními stranami této Úmluvy za účelem 
plnění tohoto článku. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 44 odst. 7 Smluvní strany, které nepodmiňují vydávání pachatelů existencí 
smlouvy, budou vzájemně uznávat trestné činy, na které se vztahuje 
tento článek, za trestné činy, jejichž pachatelé podléhají vydání. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 44 odst. 8 Vydávání pachatelů bude probíhat v souladu s podmínkami stanovenými 
vnitrostátním právem dožádané smluvní strany nebo příslušnými 
smlouvami o vydávání, mezi jiným včetně podmínek ohledně 
požadavku na nejnižší přípustný trest pro účely vydání a důvodů, na 
jejichž základě může dožádaná smluvní strana vydání odmítnout. 

104/2013 § 89 Odmítnutí žádosti o vydání 
(1) Obdrží-li ministerstvo před zahájením předběžného šetření žádost o 
vydání, odmítne takovou žádost, jestliže 
a) osoba, o jejíž vydání jde, zemřela, 
b) osoba, o jejíž vydání jde, by nebyla podle právního řádu České 
republiky vzhledem ke svému věku trestně odpovědná, 
c) osobu, o jejíž vydání jde, nelze zadržet kvůli výsadě nebo imunitě, 
pro kterou je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, 
d) není známo, zda se osoba, o jejíž vydání jde, zdržuje na území České 
republiky, 
e) cizí stát nedoplnil žádost podle § 88 odst. 3, nebo 
f) žádost o vydání byla doručena po právní moci rozhodnutí o tom, že 
osoba, o jejíž vydání jde, bude předána jinému státu podle části páté 
hlavy II, nebo po povolení vydání do jiného státu, anebo po povolení 
předání mezinárodnímu soudnímu orgánu. 
(2) Má-li ministerstvo pochybnosti o tom, zda nebo do jaké míry je 

PT  
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osoba, o jejíž vydání jde, vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním 
řízení, rozhodne o tom na jeho návrh Nejvyšší soud. 

  104/2013 § 90 Trestné činy podléhající vydání 
(1) Vydání osoby do cizího státu je přípustné, jestliže skutek, pro který 
se o vydání žádá, by byl podle práva České republiky trestným činem s 
horní hranicí trestu odnětí svobody nejméně 1 rok. 
(2) Vydání osoby do cizího státu k výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní 
svobody pro skutek uvedený v odstavci 1 je přípustné, jestliže trest nebo 
ochranné opatření, které mají být vykonány, činí nejméně 4 měsíce. Za 
podmínky vzájemnosti se více trestů nebo ochranných opatření kratších 
než 4 měsíce, které mají být vykonány, sčítá. 
(3) Jestliže cizí stát požádal o vydání osoby pro několik skutků, z nichž 
alespoň jeden splňuje podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, vydání je 
za podmínky vzájemnosti přípustné i pro ostatní skutky, pokud by byly 
podle práva České republiky trestnými činy. 

  

  104/2013 § 91 
 

Nepřípustnost vydání 
(1) Vydání osoby do cizího státu je nepřípustné, pokud 
a) jde o státního občana České republiky, který nevyslovil se svým 
vydáním souhlas, 
b) jde o osobu, které byla v České republice udělena mezinárodní 
ochrana, a to v rozsahu ochrany poskytnuté této osobě jiným právním 
předpisem nebo mezinárodní smlouvou, 
c) tato osoba by byla vydáním vzhledem ke svému věku, osobním 
poměrům a závažnosti skutku, pro který se o vydání žádá, zřejmě 
nepřiměřeně postižena, 
d) trestní stíhání pro týž skutek je v České republice nepřípustné v 
důsledku udělení milosti nebo amnestie, jestliže skutek spadá do 
působnosti trestněprávních předpisů České republiky, 
e) skutek, pro který se o vydání žádá, není trestným činem podléhajícím 
vydání, 
f) trestný čin, pro který se o vydání žádá, má výlučně politický nebo 
vojenský charakter, 
g) skutek, pro který se o vydání žádá, spočívá výlučně v porušení 
daňových, celních, devizových nebo obdobných předpisů cizího státu, 
není-li zaručena vzájemnost, 
h) za trestný čin, pro který se o vydání žádá, je možné v cizím státu 
uložit trest smrti a cizí stát neposkytne ujištění, že trest smrti nebude 
uložen nebo vykonán, 
i) cizí stát žádá o vydání za účelem výkonu trestu smrti, 
j) trestní odpovědnost nebo výkon trestu nepodmíněného odnětí svobody 
pro týž skutek by byly podle právního řádu České republiky promlčeny, 
k) v České republice se proti téže osobě vede trestní řízení pro skutek, 
pro který se žádá o vydání, nebo skutek, pro který se žádá o vydání, byl 
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zcela nebo zčásti spáchán na území České republiky, kromě případů, 
kdy je třeba dát přednost provedení trestního stíhání v cizím státu 
zejména z důvodu náležitého zjištění skutkového stavu nebo z důvodů 
týkajících se trestu nebo ochranného opatření anebo jejich výkonu, 
l) trestní stíhání pro týž skutek vedené proti této osobě v České republice 
skončilo pravomocným rozsudkem soudu nebo bylo rozhodnutím soudu 
nebo státního zástupce pravomocně zastaveno nebo skončilo jiným 
rozhodnutím se stejným účinkem, jestliže takové rozhodnutí nebylo 
zrušeno, 
m) trestní stíhání pro týž skutek vedené proti této osobě v jiném 
členském státu nebo v přidruženém státu skončilo rozhodnutím, které 
vytváří překážku věci pravomocně rozhodnuté podle § 11 odst. 2 
trestního řádu, anebo trestní stíhání pro týž skutek vedené proti této 
osobě ve třetím státu skončilo pravomocným odsuzujícím rozsudkem 
nebo jiným rozhodnutím soudu se stejným účinkem, jestliže takové 
rozhodnutí nebylo zrušeno a jestliže trest, pokud byl osobě, o jejíž 
vydání jde, uložen, byl již vykonán, je právě vykonáván anebo jej podle 
práva odsuzujícího státu již nelze vykonat, 
n) stát, z něhož byla osoba, o jejíž vydání jde, předtím do České 
republiky vydána nebo předána podle ustanovení části páté hlavy II, 
neudělil souhlas s vydáním do dalšího státu, s výjimkou případů, kdy se 
zásada speciality neuplatní, 
o) by bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z 
mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, nebo 
p) je důvodná obava, že by osoba, o jejíž vydání jde, byla v cizím státu 
vystavena pronásledování z důvodu svého původu, rasy, náboženství, 
pohlaví, příslušnosti k určité národnostní nebo jiné skupině, státního 
občanství nebo pro své politické názory či jiných obdobných důvodů 
nebo že by se zhoršilo její postavení v trestním řízení nebo při výkonu 
nepodmíněného trestu odnětí svobody anebo ochranného opatření 
spojeného se zbavením osobní svobody. 
(2) Ujištění podle odstavce 1 písm. h) a souhlas podle odstavce 1 písm. 
n) vyžádá ministerstvo. 

Článek 44 odst. 9 Smluvní strany vynaloží úsilí v souladu se svým vnitrostátním právem, 
aby u trestných činů, na které se vztahuje tento článek, urychlily postupy 
vydávání pachatelů a zjednodušily s tím spojené požadavky na 
předkládání důkazů. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 44 
odst. 10 

S výhradou ustanovení svého vnitrostátního práva a svých smluv o 
vydávání pachatelů, dožádaná smluvní strana poté, co se přesvědčí, že to 
vyžadují naléhavé okolnosti a že o to žádá dožadující smluvní strana, 
může uvalit vazbu na osobu, jejíž vydání je požadováno, a která se 
nachází na jejím území, případně přijmout jiná vhodná opatření k 
zajištění její přítomnosti v řízení o vydání. 

104/2013 § 94 Předběžná vazba 
(1) Jestliže zjištěné skutečnosti odůvodňují obavu z útěku osoby, o jejíž 
vydání jde, může předseda senátu na návrh státního zástupce a po podání 
návrhu na rozhodnutí podle § 95 odst. 1 i bez takového návrhu 
rozhodnout o jejím vzetí do předběžné vazby; ustanovení § 67 a 68 
trestního řádu se neužijí. Proti rozhodnutí o vzetí do předběžné vazby je 
přípustná stížnost. Na rozhodování o zadržené osobě se přiměřeně užije 

PT  
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§ 77 odst. 2 trestního řádu. 
(2) Na další postup ohledně předběžné vazby se neužijí ustanovení § 71 
odst. 1 věty třetí, odst. 2 písm. b), § 72 až 72b, § 73b odst. 1, odst. 3 až 
5, odst. 6 věty druhé, § 73c písm. a) a § 74a trestního řádu. Jiná 
ustanovení hlavy čtvrté oddílu prvního trestního řádu se užijí přiměřeně 
s tím, že kde tato ustanovení hovoří o přípravném řízení, rozumí se tím 
předběžné šetření. 
(3) Osobu, o jejíž vydání jde, státní zástupce propustí ihned z předběžné 
vazby, jestliže předběžné šetření bylo zahájeno bez doručení žádosti 
cizího státu o vydání a tato žádost nebyla ministerstvu doručena do 40 
dnů ode dne vzetí do předběžné vazby; to neplatí, jde-li o zjednodušené 
vydání. Propuštění z předběžné vazby nevylučuje nové vzetí do 
předběžné vazby, pokud je žádost o vydání doručena dodatečně. Účinky 
doručení má i doručení žádosti Nejvyššímu státnímu zastupitelství, 
zastupitelskému úřadu České republiky v cizím státu nebo Ministerstvu 
zahraničních věcí. 
(4) O vzetí osoby do předběžné vazby a o jejím propuštění z této vazby 
justiční orgán vyrozumí ministerstvo. 

Článek 44 
odst. 11 

Jestliže smluvní strana, na jejímž území se údajný pachatel nachází, 
nevydá takovou osobu v souvislosti s trestným činem, na nějž se 
vztahuje tento článek, výlučně na základě toho, že se jedná o jeho 
občana, bude povinna předat věc bez zbytečného prodlení svým 
příslušným orgánům k trestnímu stíhání. Tyto orgány budou rozhodovat 
a povedou řízení stejným způsobem jako v případě jakéhokoli jiného 
trestného činu závažné povahy podle vnitrostátního práva této smluvní 
strany. Dotčené smluvní strany spolu budou vzájemně spolupracovat 
zejména v procesních a důkazních otázkách, s cílem zajistit účinnost 
takového trestního stíhání. 

40/2009 § 6 
 

Zásada personality 
 Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v 
cizině spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, 
která má na jejím území povolen trvalý pobyt. 

PT  

  141/1961 
ve znění 
152/1995 

§ 2 odst. 3 Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, 
pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká 
republika vázána, nestanoví jinak. 

  

Článek 44 
odst. 12 

Kdykoliv smluvní straně jeho vnitrostátní právo dovoluje vydat nebo 
předat jednoho ze svých občanů pouze pod podmínkou, že tato osoba 
bude navrácena této smluvní straně, aby tam vykonala trest uložený v 
řízení před soudem, nebo v řízení, kvůli kterému bylo žádáno o vydání 
nebo předání této osoby, a tato smluvní strana a smluvní strana žádající 
o vydání dané osoby souhlasí s touto možností a dalšími podmínkami, 
které mohou považovat za přiměřené, takovéto podmíněné vydání nebo 
předání bude postačovat ke splnění závazku uvedeného v odstavci 11 
tohoto článku. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 44 
odst. 13 

Jestliže je vydání pachatele, vyžadované za účelem výkonu rozsudku 
odmítnuto z důvodu, že pachatel je občanem dožádané smluvní strany, 
posoudí dožádaná smluvní strana, pokud to její vnitrostátní právo 
dovoluje, a v souladu se svými předpisy, na žádost dožadující smluvní 

104/2013 § 124 (1) Jsou-li splněny podmínky uznání, soud rozsudkem uzná cizozemské 
rozhodnutí na území České republiky. 
(2) Současně s rozhodnutím o uznání cizozemského rozhodnutí soud 
rozhodne, že se trest nebo ochranné opatření uložené cizozemským 

PT  
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Poznámka 
 

strany otázku výkonu rozsudku nebo zbývající části rozsudku, který byl 
vynesen v souladu s vnitrostátním právem dožadující smluvní strany. 

rozhodnutím vykonají, přičemž 
a) neslučuje-li se druh trestu nebo ochranného opatření s právním řádem 
České republiky, přizpůsobí je na druh trestu nebo ochranného opatření 
podle trestního zákona, který mu nejvíce odpovídá, nebo 
b) překračuje-li výměra trestu horní hranici trestní sazby za odpovídající 
trestný čin podle trestního zákona, přizpůsobí ji tak, že ji sníží na tuto 
horní hranici trestní sazby. 
(3) Přizpůsobení trestu nebo ochranného opatření nesmí zhoršit 
postavení osoby, vůči níž cizozemské rozhodnutí směřuje, pokud jde o 
jeho druh nebo délku. 
(4) Jestliže byl uznaným cizozemským rozhodnutím uložen 
nepodmíněný trest odnětí svobody, soud současně rozhodne o zařazení 
odsouzeného do typu věznice. 
(5) Uzná-li soud cizozemské rozhodnutí pouze pro některý z trestných 
činů, jichž se cizozemské rozhodnutí týká, stanoví při rozhodování podle 
odstavce 2, jaká poměrná část trestu nebo ochranného opatření se 
vykoná v České republice. 
(6) Trest ve vyšší výměře, než jakou připouští trestní zákon, lze v České 
republice vykonat pouze, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, nebo 
pokud s tím občan České republiky, který má být předán do České 
republiky, souhlasí a jeho předání z cizího státu nelze dosáhnout jinak. 

Článek 44 
odst. 14 

Každému, proti němuž je vedeno řízení v souvislosti s kterýmkoliv z 
trestných činů, na něž se vztahuje tento článek, bude zaručeno 
spravedlivé zacházení ve všech stadiích řízení, včetně všech práv a 
záruk poskytovaných vnitrostátním právem smluvní strany, na jejímž 
území se tato osoba nachází. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 44 
odst. 15 

Žádné ustanovení v této Úmluvě nebude chápáno tak, že se ukládá 
povinnost provést vydání pachatele, jestliže dožádaná smluvní strana 
bude mít podstatné důvody domnívat se, že žádost byla podána za 
účelem stíhat nebo potrestat danou osobu z důvodů jejího pohlaví, rasy, 
náboženského přesvědčení, národnosti, etnického původu nebo 
politických názorů, nebo že by vyhovění žádosti nepříznivě ovlivnilo 
postavení této osoby pro kterýkoliv z těchto důvodů. 

104/2013 § 91 
 

Nepřípustnost vydání 
(1) Vydání osoby do cizího státu je nepřípustné, pokud 
a) jde o státního občana České republiky, který nevyslovil se svým 
vydáním souhlas, 
b) jde o osobu, které byla v České republice udělena mezinárodní 
ochrana, a to v rozsahu ochrany poskytnuté této osobě jiným právním 
předpisem nebo mezinárodní smlouvou, 
c) tato osoba by byla vydáním vzhledem ke svému věku, osobním 
poměrům a závažnosti skutku, pro který se o vydání žádá, zřejmě 
nepřiměřeně postižena, 
d) trestní stíhání pro týž skutek je v České republice nepřípustné v 
důsledku udělení milosti nebo amnestie, jestliže skutek spadá do 
působnosti trestněprávních předpisů České republiky, 
e) skutek, pro který se o vydání žádá, není trestným činem podléhajícím 
vydání, 
f) trestný čin, pro který se o vydání žádá, má výlučně politický nebo 
vojenský charakter, 
g) skutek, pro který se o vydání žádá, spočívá výlučně v porušení 

PT  
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Poznámka 
 

daňových, celních, devizových nebo obdobných předpisů cizího státu, 
není-li zaručena vzájemnost, 
h) za trestný čin, pro který se o vydání žádá, je možné v cizím státu 
uložit trest smrti a cizí stát neposkytne ujištění, že trest smrti nebude 
uložen nebo vykonán, 
i) cizí stát žádá o vydání za účelem výkonu trestu smrti, 
j) trestní odpovědnost nebo výkon trestu nepodmíněného odnětí svobody 
pro týž skutek by byly podle právního řádu České republiky promlčeny, 
k) v České republice se proti téže osobě vede trestní řízení pro skutek, 
pro který se žádá o vydání, nebo skutek, pro který se žádá o vydání, byl 
zcela nebo zčásti spáchán na území České republiky, kromě případů, 
kdy je třeba dát přednost provedení trestního stíhání v cizím státu 
zejména z důvodu náležitého zjištění skutkového stavu nebo z důvodů 
týkajících se trestu nebo ochranného opatření anebo jejich výkonu, 
l) trestní stíhání pro týž skutek vedené proti této osobě v České republice 
skončilo pravomocným rozsudkem soudu nebo bylo rozhodnutím soudu 
nebo státního zástupce pravomocně zastaveno nebo skončilo jiným 
rozhodnutím se stejným účinkem, jestliže takové rozhodnutí nebylo 
zrušeno, 
m) trestní stíhání pro týž skutek vedené proti této osobě v jiném 
členském státu nebo v přidruženém státu skončilo rozhodnutím, které 
vytváří překážku věci pravomocně rozhodnuté podle § 11 odst. 2 
trestního řádu, anebo trestní stíhání pro týž skutek vedené proti této 
osobě ve třetím státu skončilo pravomocným odsuzujícím rozsudkem 
nebo jiným rozhodnutím soudu se stejným účinkem, jestliže takové 
rozhodnutí nebylo zrušeno a jestliže trest, pokud byl osobě, o jejíž 
vydání jde, uložen, byl již vykonán, je právě vykonáván anebo jej podle 
práva odsuzujícího státu již nelze vykonat, 
n) stát, z něhož byla osoba, o jejíž vydání jde, předtím do České 
republiky vydána nebo předána podle ustanovení části páté hlavy II, 
neudělil souhlas s vydáním do dalšího státu, s výjimkou případů, kdy se 
zásada speciality neuplatní, 
o) by bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z 
mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, nebo 
p) je důvodná obava, že by osoba, o jejíž vydání jde, byla v cizím státu 
vystavena pronásledování z důvodu svého původu, rasy, náboženství, 
pohlaví, příslušnosti k určité národnostní nebo jiné skupině, státního 
občanství nebo pro své politické názory či jiných obdobných důvodů 
nebo že by se zhoršilo její postavení v trestním řízení nebo při výkonu 
nepodmíněného trestu odnětí svobody anebo ochranného opatření 
spojeného se zbavením osobní svobody. 
(2) Ujištění podle odstavce 1 písm. h) a souhlas podle odstavce 1 písm. 
n) vyžádá ministerstvo. 

Článek 44 Smluvní strany nesmějí odmítnout žádost o vydání pouze z toho důvodu, 104/2013 § 3 odst. 2 Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT  
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odst. 16 že trestný čin považují rovněž za čin zahrnující fiskální otázky.  jinak. 
Článek 44 
odst. 17 

Před odmítnutím vydání pachatele dožádaná smluvní strana bude tam, 
kde je to vhodné, konzultovat dožadující smluvní stranu, aby mu 
poskytla dostatečnou příležitost předložit její stanoviska a poskytnout 
informace vztahující se k tvrzením uvedeným v její žádosti. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 44 
odst. 18 

Smluvní strany budou usilovat o sjednání dvoustranných a 
mnohostranných smluv nebo ujednání, s cílem provést nebo zvýšit 
účinnost vydávání pachatelů. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 45 Předávání odsouzených osob 
Smluvní strany mohou zvážit uzavření dvoustranných nebo 
mnohostranných dohod nebo ujednání o předávání osob odsouzených k 
trestu odnětí svobody nebo jiným formám zbavení osobní svobody za 
trestné činy na svá území, za trestné činy stanovené v souladu s touto 
Úmluvou, aby tam mohly dovršit výkon svých trestů. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 46 odst. 1 Vzájemná právní pomoc 
Smluvní strany si budou poskytovat co nejširší vzájemnou právní pomoc 
při vyšetřování, trestním stíhání a soudním řízení ve vztahu k trestným 
činům zahrnutým touto Úmluvou.  

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 46 odst. 2 Vzájemná právní pomoc bude poskytnuta v nejširší možné míře podle 
příslušných zákonů, smluv, dohod a ujednání dožádané smluvní strany, 
při vyšetřování, trestním stíhání a soudním řízení ve vztahu k trestným 
činům, za něž může být právnická osoba v dožadující smluvní straně 
odpovědná v souladu s článkem 26 této Úmluvy. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 46 odst. 3 Vzájemná právní pomoc, jež má být poskytnuta v souladu s tímto 
článkem, může být požadována za těmito účely: 
(a) získávání důkazů nebo svědeckých výpovědí osob; 
(b) doručování soudních písemností; 
(c) provádění prohlídek a zajištění, a zabavení; 
(d) prohledání objektů a míst; 
(e) poskytnutí informací, důkazů a znaleckých posudků; 
(f) poskytnutí originálů nebo ověřených kopií příslušných dokumentů a 
záznamů včetně záznamů vládních, bankovních, finančních, 
podnikových nebo obchodních; 
(g) zjištění nebo vyhledávání výnosů z trestné činnosti, majetku, 
prostředků nebo jiných věcí pro účely dokazování; 
(h) zprostředkování dobrovolného dostavení se osob do dožadující 
smluvní strany; 
(i) jakýkoliv jiný druh pomoci, která není v rozporu s vnitrostátním 
právem dožádané smluvní strany; 
(j) zjištění, zmrazení a vyhledávání výnosů z trestné činnosti v souladu s 
ustanoveními kapitoly V této Úmluvy; 
(k) navrácení aktiv, v souladu s ustanoveními kapitoly V této Úmluvy. 
 

104/2013 
ve znění 
55/2017 

§ 47 
 

(1) Právní pomoc lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze, je-li v 
cizím státu vedeno trestní řízení a pro účely tohoto řízení. 
(2) Právní pomoc spočívající v 
a) provedení úkonů podle hlavy čtvrté oddílů čtvrtého a pátého trestního 
řádu, 
b) zajištění výkonu trestu propadnutí majetku, výkonu peněžitého trestu 
nebo výkonu zabrání části majetku podle hlavy dvacáté první oddílu 
pátého a sedmého trestního řádu, 
c) zajištění nároku poškozeného podle hlavy druhé oddílu sedmého 
trestního řádu, 
d) zadržení a otevření zásilky a její záměně podle hlavy čtvrté oddílu 
šestého trestního řádu, 
e) sledování zásilky podle § 65, 
f) odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle hlavy čtvrté 
oddílu sedmého trestního řádu nebo v přeshraničním odposlechu podle § 
64, 
g) vyšetření duševního stavu podle § 116 odst. 2 trestního řádu, 
h) použití operativně pátracích prostředků podle § 158b až 158f trestního 
řádu, nebo 
i) skrytém vyšetřování podle § 59 až 61, 

PT  
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Poznámka 
 

lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze v souvislosti s činem, který 
by byl trestný i podle práva České republiky. 

  104/2013 § 52 
 

Doručení písemnosti 
(1) Adresátovi v České republice je možné doručit písemnost, která je 
vyhotovena v jazyce, o němž lze vzhledem k okolnostem případu 
předpokládat, že mu adresát rozumí, anebo písemnost, k níž je připojen 
překlad do tohoto jazyka. 
(2) Není-li písemnost vyhotovena v jazyce podle odstavce 1 nebo není-li 
k ní připojen překlad do tohoto jazyka, vyžádá se překlad písemnosti od 
cizozemského orgánu a cizozemský orgán se současně upozorní, že 
jinak bude písemnost bez překladu adresátovi doručena pouze za 
podmínek uvedených ve větě třetí. Stanoví-li mezinárodní smlouva, že 
cizozemský orgán není povinen překlad písemnosti zajistit, zajistí jej 
justiční orgán, který je příslušný k vyřízení žádosti cizozemského orgánu 
o právní pomoc. Překlad písemnosti není zapotřebí, pokud adresát po 
poučení o možnosti odmítnout převzetí písemnosti v jazyce, kterému 
nerozumí, k níž není připojen překlad do jemu srozumitelného jazyka, 
prohlásí, že je ochoten písemnost převzít. 
(3) Písemnost se adresátovi doručí podle ustanovení trestního řádu o 
doručování. Na základě výslovné žádosti cizozemského orgánu lze 
písemnost doručit do vlastních rukou nebo prostřednictvím justičního 
orgánu, který o doručení sepíše protokol. V protokolu se kromě 
náležitostí podle § 55 odst. 1 trestního řádu uvede přesné označení 
doručované písemnosti. 
(4) Cizozemský orgán může adresátovi v České republice doručit 
písemnost přímo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 
pouze, umožňuje-li to mezinárodní smlouva nebo s předchozím 
souhlasem ministra spravedlnosti podle § 4 odst. 4. 
(5) Obsahuje-li doručovaná písemnost pohrůžku donucením, je taková 
pohrůžka na území České republiky neúčinná. 

  

Článek 46 odst. 4 Aniž tím bude dotčeno vnitrostátní právo, příslušné orgány smluvní 
strany mohou bez předchozí žádosti předávat příslušnému orgánu v jiné 
smluvní straně informace, vztahující se k trestním věcem, pokud jsou 
přesvědčeny, že takové informace by mohly tomuto orgánu napomoci 
při provádění nebo úspěšném skončení vyšetřování a trestního řízení, 
nebo by mohly vést k žádosti formulované touto jinou smluvní stranou v 
souladu s touto Úmluvou. 

104/2013 § 56 Poskytnutí informace a důkazu bez žádosti 
(1) Justiční orgán může poskytnout cizozemskému orgánu bez žádosti o 
právní pomoc informaci nebo důkaz z trestního řízení, má-li za to, že je 
lze využít v trestním řízení vedeném v cizím státu. Poskytnutím 
informace nebo důkazu nesmí dojít k ohrožení účelu trestního řízení v 
České republice. 
(2) Justiční orgán může stanovit podmínky pro využití poskytnuté 
informace nebo důkazu v cizím státu. V takovém případě předem ověří u 
cizozemského orgánu, zda s takovými podmínkami souhlasí. 
(3) Obdobně podle odstavců 1 a 2 justiční orgán postupuje ohledně 
oznámení o skutku, který nespadá do působnosti trestního zákona, ale 
mohl by být činem trestným podle práva cizího státu. 

PT  

Článek 46 odst. 5 Předávání informací podle odstavce 4 tohoto článku nebude na úkor 
vyšetřování a trestního řízení ve smluvní straně, jejíž příslušné úřady 

104/2013 § 6 odst. 2 Orgán České republiky neposkytne bez výslovného souhlasu 
cizozemského orgánu informace získané v rámci mezinárodní justiční 

PT  
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informace poskytují. Příslušné úřady, které obdrží informace, vyhoví 
žádosti, aby poskytnuté informace zůstaly důvěrné, třeba i jen dočasně, 
nebo vyhoví požadovaným omezením pro jejich použití. Přijímající 
smluvní straně však nic nebrání v tom, aby v řízení, které tato smluvní 
strana vede, zveřejnila informace, které prokazují nevinu obviněného. V 
takovém případě přijímající smluvní strana vyrozumí před zveřejněním 
informací předávající smluvní stranu, a, jestliže o to bude požádána, 
poradí se s předávající smluvní stranou. Pokud ve výjimečném případě 
předběžné vyrozumění nebude možné, přijímající smluvní strana bude 
bez prodlení informovat předávající smluvní stranu o zveřejnění těchto 
informací. 

spolupráce, jestliže jej k tomu zavazuje mezinárodní smlouva, nebo 
jestliže byly získány pod podmínkou dodržení tohoto omezení. 

Článek 46 odst. 6 Ustanovení tohoto článku nemají vliv na závazky vyplývající z jakékoliv 
jiné dvoustranné či mnohostranné smlouvy, která upravuje nebo bude 
upravovat, zcela nebo částečně, vzájemnou právní pomoc. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 46 odst. 7 Odstavce 9 až 29 tohoto článku se použijí na žádosti podané na základě 
tohoto článku, pokud příslušné smluvní strany nejsou vázány jinou 
smlouvou o vzájemné právní pomoci. Pokud tyto smluvní strany jsou 
vázány takovou smlouvou, použijí se příslušná ustanovení této smlouvy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou, že budou místo nich používat 
odstavce 9 až 29 tohoto článku. Smluvní strany se naléhavě vyzývají, 
aby tyto odstavce v případě, že usnadňují spolupráci, používaly. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 46 odst. 8 Smluvní strany neodmítnou poskytnutí vzájemné právní pomoci v 
souladu s tímto článkem z důvodů dodržování bankovního tajemství. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 46 odst. 9 (a) dožádaná smluvní strana bude v odpovědi na žádost o pomoc podle 
tohoto článku brát při neexistenci oboustranné trestnosti činu v úvahu 
účel této Úmluvy, popsaný v článku 1; 
(b) smluvní strany mohou odmítnout poskytnutí právní pomoci v 
souladu s tímto článkem s odvoláním na neexistenci oboustranné 
trestnosti činu. Dožádaný stát však v případě, že je to v souladu se 
základními koncepty jeho právního systému, poskytne pomoc, jež 
nebude zahrnovat donucovací opatření. Takovou pomoc lze odmítnout 
tehdy, jestliže žádosti zahrnují záležitosti bagatelní povahy nebo 
záležitosti, kde je dožadovaná spolupráce nebo pomoc dosažitelná podle 
jiných ustanovení této Úmluvy; 
(c) každá smluvní strana může zvážit přijetí takových opatření, která 
jsou nezbytná k tomu, aby v případě neexistence oboustranné trestnosti 
činu mohl v souladu s tímto článkem poskytnout pomoc širšího rozsahu. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

  104/2013 
ve znění 
55/2017 

§ 47 
 

(1) Právní pomoc lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze, je-li v 
cizím státu vedeno trestní řízení a pro účely tohoto řízení. 
(2) Právní pomoc spočívající v 
a) provedení úkonů podle hlavy čtvrté oddílů čtvrtého a pátého trestního 
řádu, 
b) zajištění výkonu trestu propadnutí majetku, výkonu peněžitého trestu 
nebo výkonu zabrání části majetku podle hlavy dvacáté první oddílu 
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pátého a sedmého trestního řádu, 
c) zajištění nároku poškozeného podle hlavy druhé oddílu sedmého 
trestního řádu, 
d) zadržení a otevření zásilky a její záměně podle hlavy čtvrté oddílu 
šestého trestního řádu, 
e) sledování zásilky podle § 65, 
f) odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle hlavy čtvrté 
oddílu sedmého trestního řádu nebo v přeshraničním odposlechu podle § 
64, 
g) vyšetření duševního stavu podle § 116 odst. 2 trestního řádu, 
h) použití operativně pátracích prostředků podle § 158b až 158f trestního 
řádu, nebo 
i) skrytém vyšetřování podle § 59 až 61, 
lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze v souvislosti s činem, který 
by byl trestný i podle práva České republiky. 

Článek 46 
odst. 10 

Osoba nacházející se ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody na 
území jedné smluvní strany, jejíž přítomnost na území jiné smluvní 
strany je požadována pro účely provedení identifikace, poskytnutí 
svědectví nebo z důvodu poskytnutí jiné pomoci při získávání důkazů 
pro účely vyšetřování, trestního stíhání nebo soudního řízení v 
souvislosti s trestnými činy, stanovenými touto Úmluvou, může být 
předána, pokud budou splněny následující podmínky: 
(a) dotyčná osoba dobrovolně dá svůj informovaný souhlas; 
(b) příslušné orgány obou smluvních stran se dohodnou na základě 
takových podmínek, jaké tyto smluvní strany mohou pokládat za 
přiměřené. 

104/2013 § 70 odst. 1 Osobu nacházející se ve vazbě, ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní 
svobody na území České republiky lze na žádost cizozemského orgánu 
dočasně předat do cizího státu k vykonání úkonů trestního řízení na 
území tohoto státu, jestliže 
a) tato osoba s dočasným předáním souhlasí, 
b) nemá v trestním řízení v cizím státu postavení obviněného nebo 
podezřelého, 
c) její přítomnost na území České republiky pro účely trestního řízení 
zde vedeného není nezbytná, 
d) v důsledku jejího předání nedojde ke zmaření účelu vazby, trestu 
nebo ochranného opatření, 
e) cizí stát poskytne ujištění, že osoba bude po dobu dočasného předání 
omezena na osobní svobodě a budou proti ní uplatněna požadovaná 
omezení vyplývající z důvodu vazby na území České republiky. 

PT  

Článek 46 
odst. 11 

Pro účely odstavce 10 tohoto článku: 
(a) smluvní strana, do něhož byla osoba předána, bude mít právo a 
povinnost držet předanou osobu ve vazbě, pokud smluvní strana, ze 
které byla osoba předána, nebude požadovat jinak nebo nepovolí něco 
jiného; 
(b) smluvní strana, do níž byla osoba předána, neprodleně splní svou 
povinnost navrátit tuto osobu do vazby nebo výkonu trestu ve smluvní 
straně, z níž byla tato osoba předána, v souladu s dohodou příslušných 
orgánů obou smluvních stran předcházející předání, nebo jejich jinou 
dohodou; 
(c) smluvní strana, do níž byla osoba předána, nebude požadovat od 
smluvní strany, ze které byla osoba předána, aby zahájil řízení o vydání 
této osoby; 
(d) doba strávená ve vazbě ve smluvní straně, ze které byla osoba 

104/2013 § 69 Dočasné převzetí osoby z cizího státu 
(1) Jestliže je k provedení úkonů trestního řízení na území České 
republiky potřebná účast jiné osoby než obviněného nebo podezřelého a 
tato osoba je v cizím státu ve vazbě, ve výkonu nepodmíněného trestu 
odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní 
svobody, požádá státní zástupce a po podání obžaloby soud o dočasné 
předání této osoby. V žádosti o právní pomoc je třeba vedle náležitostí 
uvedených v § 41 odst. 1 uvést, pro které úkony, na jakou dobu a z 
jakých důvodů je účast osoby nezbytná, a ujištění, že tato osoba bude po 
dobu dočasného předání ve vazbě. Pokud cizí stát požádá o ujištění, že 
vůči osobě budou uplatněna omezení vyplývající z důvodu vazby na 
jeho území, státní zástupce a po podání obžaloby předseda senátu je 
může poskytnout, pokud taková omezení nejsou v rozporu s právním 
řádem České republiky. 

PT  
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předána, bude předávané osobě započtena do trestu, který vykonává ve 
státě, do něhož byla předána. 

(2) Jestliže cizí stát povolí dočasné předání osoby, rozhodne soudce na 
návrh státního zástupce a po podání obžaloby předseda senátu, že tato 
osoba bude po dobu dočasného převzetí ve vazbě. Vazba začíná 
okamžikem převzetí této osoby orgány České republiky. Rozhodnutí se 
osobě doručí bez zbytečného odkladu po jejím dodání věznici. 
Ustanovení hlavy čtvrté oddílu prvního trestního řádu se neužijí. 
(3) Vrácení osoby do státu, který ji dočasně předal, a s tím související 
propuštění této osoby z vazby zajistí státní zástupce a po podání 
obžaloby předseda senátu. Dobu, na kterou bylo dočasné předání 
povoleno, nelze překročit, ledaže s tím cizí stát souhlasí. 
(4) Požádá-li dočasně převzatá osoba o propuštění z vazby, státní 
zástupce a po podání obžaloby předseda senátu předá takovou žádost 
příslušnému cizozemskému orgánu. 
(5) Sdělí-li cizozemský orgán, že dočasně převzatá osoba má být 
propuštěna z vazby, zajistí její propuštění bez zbytečného odkladu státní 
zástupce a po podání obžaloby předseda senátu; v takovém případě se 
vrácení osoby do státu, který ji dočasně předal, nezajišťuje. O propuštění 
osoby z vazby je třeba informovat cizozemský orgán. 
(6) Ustanovení odstavců 2 až 5 se přiměřeně užijí na dočasné převzetí 
osoby z cizího státu k vykonání úkonů právní pomoci na území České 
republiky na základě žádosti cizího státu o právní pomoc. 
(7) Ustanovení odstavců 1 až 5 se přiměřeně užijí rovněž na dočasné 
převzetí osoby, která se nachází v cizím státu ve výkonu trestu odnětí 
svobody, ke kterému byla do cizího státu předána z České republiky 
podle hlavy IV dílu 2, je-li její osobní přítomnost v České republice 
nezbytná za účelem přezkoumání rozsudku. 

  40/2009 
ve znění 
105/2013 
150/2016 

§ 92 Započítání vazby a trestu 
(1) Jestliže se vedlo proti pachateli trestní řízení ve vazbě a dojde v 
tomto řízení k jeho odsouzení, započítá se mu doba strávená ve vazbě do 
uloženého trestu, popřípadě do trestu úhrnného nebo souhrnného, pokud 
je vzhledem k druhu uloženého trestu započítání možné. 
(2) Jestliže byl pachatel soudem nebo jiným orgánem potrestán a došlo k 
jeho novému odsouzení pro týž skutek, započítá se mu vykonaný trest 
do uloženého trestu, pokud je vzhledem k druhu uloženého trestu 
započítání možné. Obdobně postupuje soud, uložil-li pachateli trest 
úhrnný nebo souhrnný (§ 43) nebo společný trest za pokračování v 
trestném činu (§ 45). 
(3) Není-li započítání vazby nebo trestu možné, přihlédne soud k této 
skutečnosti při stanovení druhu trestu, popřípadě jeho výměry. 
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se obdobně užijí na započítání 
předběžné, vydávací a předávací vazby vykonané podle zákona o 
mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a na započítání 
povinnosti zdržovat se ve stanoveném časovém období v určeném 
obydlí nebo jeho části uložené obviněnému podle § 73 odst. 3 trestního 
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Poznámka 
 

řádu do trestu uloženého pro týž skutek. 
Článek 46 
odst. 12 

Pokud smluvní strana, z níž má být osoba předána podle odstavců 10 a 
11 tohoto článku, nevysloví s následujícím svůj souhlas, nebude tato 
osoba, ať je její občanství jakékoli, trestně stíhána, zadržena, potrestána 
nebo jinak omezena na osobní svobodě na území státu, kam byla 
předána, v souvislosti s činy, opomenutími nebo rozsudky vynesenými 
předtím, než opustila území státu, ze kterého byla předána. 

104/2013 § 85 odst. 1 Vydaná osoba nemůže být zbavena osobní svobody, nemůže na ni být 
podána obžaloba nebo návrh na potrestání, vedeno proti ní trestní stíhání 
před soudem, ani na ní vykonán trest nebo ochranné opatření pro jiný 
skutek spáchaný před vydáním, než pro který byla vydána, ledaže 
a) opustila území České republiky a dobrovolně se vrátila zpět nebo byla 
na území České republiky dopravena zákonným způsobem, 
b) zdržuje se na území České republiky po uplynutí 45 dnů po svém 
propuštění z vazby, výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo 
po ukončení výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní 
svobody, ačkoli měla možnost území České republiky opustit, 
c) v řízení o svém vydání v cizím státu se vzdala práva na uplatnění 
zásady speciality všeobecně nebo ve vztahu ke konkrétnímu skutku, 
d) se po svém vydání výslovně vzdala práva na uplatnění zásady 
speciality v souladu s odstavcem 2, nebo 
e) cizí stát se vzdal uplatnění zásady speciality anebo udělil dodatečný 
souhlas s rozšířením vydání. 

PT  

Článek 46 
odst. 13 

Každá smluvní strana určí ústřední orgán, který bude povinen a 
zplnomocněn přijímat žádosti o poskytnutí právní pomoci a buď je 
vyřídit, nebo je předat k vyřízení příslušným orgánům. Pokud smluvní 
strana má zvláštní oblast nebo území se samostatným systémem právní 
pomoci, může určit jiný ústřední orgán, který bude plnit stejnou funkci 
pro tuto oblast nebo území. Ústřední orgány zajistí urychlené a řádné 
vyřízení nebo postoupení žádostí, které obdržely. Pokud ústřední orgán 
postoupí žádost k vyřízení příslušnému orgánu, bude tento orgán 
vyzývat, aby žádost urychleně a řádným způsobem vyřídil. Generální 
tajemník Organizace spojených národů bude o ústředním orgánu 
určeném pro tento účel informován vždy každou smluvní stranou u 
příležitosti uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení této 
Úmluvy, nebo listiny o přistoupení k ní. Žádosti o vzájemnou právní 
pomoc a veškerá sdělení, která se k nim budou vztahovat, budou 
předávána ústředním orgánům, které smluvní strany, určily. Tímto 
požadavkem nebude dotčeno právo smluvní strany, požadovat, aby mu 
takové žádosti a sdělení byly adresovány diplomatickou cestou, a v 
naléhavých případech, jestliže se na tom smluvní strany dohodnou, a 
bude-li to možné, prostřednictvím Mezinárodní organizace kriminální 
policie. 

104/2013  
178/2018 

§ 48 (1) Je-li v cizím státu vedeno přípravné řízení, je k přijetí žádosti 
cizozemského orgánu o právní pomoc příslušné Nejvyšší státní 
zastupitelství; jinak je příslušné ministerstvo. 
 (2) Ústřední orgán žádost cizozemského orgánu o právní pomoc 
přezkoumá zejména s ohledem na podmínky a náležitosti vyplývající z 
tohoto zákona nebo mezinárodní smlouvy a požadavky vyplývající z 
dosavadního vzájemného styku a postoupí ji justičnímu orgánu 
příslušnému k jejímu vyřízení, nebo žádost vrátí spolu s uvedením 
důvodů, pro které ji nebylo možné postoupit k vyřízení, anebo vyžádá 
nezbytná doplnění v jím stanovené lhůtě. Nezaslal-li cizozemský orgán 
požadovaná doplnění ve stanovené lhůtě, aniž by uvedl podstatné 
důvody, ústřední orgán žádost vrátí. 
 (3) Umožňuje-li mezinárodní smlouva přímý styk justičních orgánů při 
uskutečňování právní pomoci, je k přijetí žádosti cizozemského orgánu o 
právní pomoc příslušný justiční orgán, který je příslušný k jejímu 
vyřízení podle odstavců 5 a 7. Tento justiční orgán žádost cizozemského 
orgánu o právní pomoc přezkoumá z hledisek uvedených v odstavci 2 a 
přistoupí k jejímu vyřízení, nebo žádost vrátí spolu s uvedením důvodů, 
pro které ji nebylo možné vyřídit, anebo si vyžádá nezbytná doplnění v 
jím stanovené lhůtě. Nezaslal-li cizozemský orgán požadovaná doplnění 
ve stanovené lhůtě, aniž by uvedl podstatné důvody, justiční orgán 
žádost vrátí. 
 (4) Byla-li žádost cizozemského orgánu o právní pomoc doručena 
orgánu, který není příslušný k jejímu přijetí, neprodleně ji postoupí 
orgánu příslušnému k jejímu přijetí, a cizozemský orgán o tom 
vyrozumí. 
 (5) Je-li v cizím státu vedeno přípravné řízení, je k vyřízení žádosti 

PT  
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cizozemského orgánu o právní pomoc příslušné krajské státní 
zastupitelství a jinak krajský soud, v jejichž obvodu má být proveden 
požadovaný úkon právní pomoci, nestanoví-li tento zákon jinak. 
Spočívá-li požadovaný úkon právní pomoci výlučně v doručení 
písemnosti, k vyřízení žádosti cizozemského orgánu o právní pomoc je 
příslušné okresní státní zastupitelství, je-li v cizím státu vedeno 
přípravné řízení, a jinak okresní soud, v jejichž obvodu má být doručení 
provedeno. 
(6) Je-li v cizím státu vedeno přípravné řízení, které souvisí s trestním 
řízením vedeným v České republice, v němž je činný státní zástupce 
vrchního státního zastupitelství, může žádost cizozemského orgánu o 
právní pomoc vyřídit s předchozím souhlasem Nejvyššího státního 
zastupitelství vrchní státní zastupitelství. Tím není dotčena zvláštní 
příslušnost k některým úkonům právní pomoci podle dílu 3. 
  
(7) Je-li podle odstavce 5 dána místní příslušnost několika státních 
zastupitelství, nebo několika soudů, vyřídí žádost cizozemského orgánu 
o právní pomoc státní zastupitelství, jemuž byla žádost postoupena 
Nejvyšším státním zastupitelstvím, nebo soud, jemuž byla žádost 
postoupena ministerstvem, nebo v případě přímého styku státní 
zastupitelství, nebo soud, jemuž byla žádost jako prvnímu doručena, 
nebo postoupena orgánem, který nebyl příslušný k jejímu přijetí. 
Ústřední orgán postoupí žádost cizozemského orgánu o právní pomoc 
zejména tomu ze státních zastupitelství nebo soudů příslušných podle 
odstavce 5, v jehož obvodu má být provedeno nejvíce požadovaných 
úkonů právní pomoci nebo nejnáročnější úkon právní pomoci. 
(8) Nesnese-li věc odkladu nebo je-li dán jiný důležitý důvod, může 
státní zastupitelství nebo soud příslušný k vyřízení žádosti cizozemského 
orgánu o právní pomoc provést úkon právní pomoci i mimo svůj obvod; 
postupuje přitom přiměřeně podle § 53 a 54 trestního řádu. 
(9) Jde-li o jednoduchý úkon právní pomoci, může-li to usnadnit 
provedení úkonu právní pomoci nebo je-li dán jiný důležitý důvod, 
může výjimečně ve svém obvodu státní zastupitelství nebo krajský soud 
příslušný k vyřízení žádosti cizozemského orgánu o právní pomoc 
vykonat úkon právní pomoci dožádáním okresního státního 
zastupitelství nebo okresního soudu, v jehož obvodu má být úkon právní 
pomoci proveden. 

Článek 46 
odst. 14 

Žádosti budou podávány písemně, nebo případně pomocí jakéhokoliv 
prostředku schopného vytvořit písemný záznam, v jazyce přijatelném 
pro dožádanou smluvní stranu, za podmínek umožňujících této smluvní 
straně ověřit jeho pravost. Každá smluvní strana při uložení ratifikační 
listiny, listiny o přijetí nebo schválení této Úmluvy, nebo listiny o 
přistoupení k ní, bude informovat generálního tajemníka Organizace 
spojených národů, který jazyk nebo jazyky jsou pro něj přijatelné. V 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  
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naléhavých případech a v případě dohody mezi státy, smluvními 
stranami, mohou být žádosti předkládány ústně, avšak obratem musejí 
být potvrzeny písemně. 

  104/2013 § 8 odst. 3 Styk s cizozemskými orgány se uskutečňuje zpravidla písemně v listinné 
podobě. 

  

  104/2013 § 39 odst. 2 Ústřední orgán žádost o právní pomoc přezkoumá zejména s ohledem na 
podmínky a náležitosti vyplývající z tohoto zákona nebo mezinárodní 
smlouvy a na požadavky vyplývající z dosavadního vzájemného styku a 
zašle ji do cizího státu, pokud ji nevrátí spolu s uvedením důvodů, pro 
které ji nebylo možné do cizího státu zaslat. V souvislosti s 
přezkoumáním žádosti o právní pomoc může ústřední orgán požádat 
justiční orgán o nezbytné opravy a doplnění. Stanovisko ústředního 
orgánu je pro justiční orgán závazné. 

  

  9224     
Článek 46 
odst. 15 

Žádost o vzájemnou právní pomoc musí obsahovat: 
(a) informace o orgánu, který žádost podává; 
(b) předmět a povahu vyšetřování, trestního stíhání nebo soudního 
řízení, k nimž se žádost vztahuje, jakož i název a funkce orgánu, který 
takové vyšetřování, trestní stíhání nebo soudní řízení provádí; 
(c) přehled důležitých skutečností, s výjimkou případů žádostí o 
doručení soudních písemností; 
(d) popis požadované pomoci a podrobné informace o jakémkoli 
konkrétním postupu, jehož dodržení si dožadující smluvní strana přeje; 
(e) dle možnosti údaje o osobě, místě pobytu a občanství jakékoli 
příslušné osoby; a 
(f) účel, pro který se důkazy, informace nebo přijetí opatření požadují. 

104/2013 § 40 (1) Žádost o právní pomoc obsahuje zejména 
a) označení justičního orgánu, který o právní pomoc žádá, a datum 
sepsání žádosti, 
b) údaje o osobě, proti níž je vedeno trestní řízení, 
c) popis skutku, jeho právní kvalifikaci s doslovným zněním ustanovení 
trestního zákona a popřípadě jiných právních předpisů, 
d) přesný popis úkonu právní pomoci, o který je žádáno, včetně 
požadavků na způsob jeho provedení, a zdůvodnění potřeby jeho 
provedení. 
(2) K žádosti se připojí písemnosti a věci, které jsou potřebné k 
provedení požadovaného úkonu právní pomoci. 
(3) Na žádost cizozemského orgánu poskytne justiční orgán dodatkové 
informace a doplnění potřebná pro vyřízení žádosti. 

PT  

Článek 46 
odst. 16 

Dožádaná smluvní strana si může vyžádat doplňující informace, pokud 
se to jeví jako nezbytné pro vyřízení žádosti v souladu s jeho 
vnitrostátním právem, nebo pokud tím lze usnadnit vyřízení žádosti. 

104/2013 § 40 odst. 3 Na žádost cizozemského orgánu poskytne justiční orgán dodatkové 
informace a doplnění potřebná pro vyřízení žádosti. 

PT  

  104/2013 § 48 odst. 2 (2) Ústřední orgán žádost cizozemského orgánu o právní pomoc 
přezkoumá zejména s ohledem na podmínky a náležitosti vyplývající z 
tohoto zákona nebo mezinárodní smlouvy a požadavky vyplývající z 
dosavadního vzájemného styku a postoupí ji justičnímu orgánu 
příslušnému k jejímu vyřízení, nebo žádost vrátí spolu s uvedením 
důvodů, pro které ji nebylo možné postoupit k vyřízení, anebo vyžádá 
nezbytná doplnění v jím stanovené lhůtě. Nezaslal-li cizozemský orgán 
požadovaná doplnění ve stanovené lhůtě, aniž by uvedl podstatné 
důvody, ústřední orgán žádost vrátí. 

  

Článek 46 
odst. 17 

Žádost bude vyřízena v souladu s vnitrostátním právem dožádané 
smluvní strany a v rozsahu neodporujícím vnitrostátnímu právu 
dožádané smluvní strany a dle možnosti v souladu s procedurálními 
požadavky uvedenými v žádosti. 

104/2013 § 49 Orgány činné v trestním řízení postupují při vyřizování žádosti 
cizozemského orgánu o právní pomoc podle právního řádu České 
republiky; ustanovení právního řádu cizího státu mohou použít pouze, 
pokud o to cizozemský orgán požádá. 

PT  

Článek 46 Nachází-li se osoba na území smluvní strany a má být vyslechnuta jako 104/2013 § 57 Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení a telefonu na PT  
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odst. 18 svědek nebo znalec justičními orgány jiné smluvní strany, první smluvní 
strana může na žádost strany druhé povolit, podle možností a v souladu 
se základními zásadami svého vnitrostátního práva, aby se výslech konal 
prostřednictvím videokonference, jestliže nebude možné nebo žádoucí, 
aby se dotčená osoba dostavila osobně na území dožadující smluvní 
strany. Smluvní strany se mohou dohodnout, že výslech bude proveden 
justičním orgánem dožadující smluvní strany a za přítomnosti justičního 
orgánu dožádané smluvní strany. 

žádost České republiky 
(1) Justiční orgán může požádat cizozemský orgán o zajištění výslechu 
podezřelého, obviněného, svědka nebo znalce prostřednictvím 
technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku (dále jen 
„videokonferenční zařízení“), jestliže není vhodné nebo možné, aby tato 
osoba byla vyslechnuta v České republice. 
(2) Za podmínek uvedených v odstavci 1 může justiční orgán požádat 
cizozemský orgán o zajištění výslechu svědka nebo znalce 
prostřednictvím telefonu. 
(3) Žádost podle odstavce 1 nebo 2 musí obsahovat kromě náležitostí 
uvedených v § 41 odst. 1, včetně základních otázek, které mají být 
vyslýchané osobě položeny, i jméno osoby, která bude provádět výslech 
na území České republiky, důvod, pro který není vhodné nebo možné, 
aby osoba byla vyslechnuta v České republice, a doslovné znění 
ustanovení právních předpisů České republiky, podle kterých bude při 
výslechu postupováno. 
(4) Justiční orgán provádí výslech prostřednictvím videokonferenčního 
zařízení nebo telefonu podle trestního řádu; současně přihlédne k 
opatřením cizozemského orgánu směřujícím k tomu, aby při výslechu 
nebyly porušovány základní zásady právního řádu dotčeného cizího 
státu. Nemůže-li jim vyhovět a nedohodne-li se o způsobu provádění 
výslechu, výslech ukončí. 

  104/2013 § 58 
 

Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení a telefonu na 
žádost cizího státu 
(1) Justiční orgán může umožnit cizozemskému orgánu na jeho žádost 
provedení výslechu podezřelého, obviněného, svědka nebo znalce 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení, jestliže není vhodné nebo 
možné, aby tato osoba byla vyslechnuta v cizím státu. 
(2) Za podmínek uvedených v odstavci 1 může justiční orgán umožnit 
cizozemskému orgánu na jeho žádost provedení výslechu svědka nebo 
znalce prostřednictvím telefonu. 
(3) Neobsahuje-li žádost cizozemského orgánu základní otázky, které 
mají být vyslýchané osobě položeny, nebo doslovné znění ustanovení 
právních předpisů cizího státu, podle kterých bude při výslechu 
postupováno, vyžádá si justiční orgán jejich doplnění. 
(4) Na předvolání vyslýchaných osob, přibrání tlumočníka a na postup 
při sepisování protokolu o výslechu se použijí obdobně ustanovení 
trestního řádu. O výslechu se vždy sepíše protokol, v němž je třeba 
kromě základních náležitostí podle § 55 trestního řádu uvést i technické 
podmínky, za kterých byl výslech prováděn. 
(5) Před započetím výslechu justiční orgán ověří totožnost vyslýchané 
osoby a poučí ji podle ustanovení trestního řádu a tohoto zákona. 
Následně umožní cizozemskému orgánu, aby provedl výslech 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení nebo telefonu. 
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Poznámka 
 

(6) Justiční orgán je při výslechu přítomen a dbá na to, aby v jeho 
průběhu nebyly porušeny základní zásady trestního řízení a zájmy České 
republiky uvedené v § 5. V případě jejich porušení výslech přeruší a 
přijme opatření, aby výslech dále probíhal v souladu s těmito zásadami, 
případně výslech ukončí. 
(7) Vyslýchaná osoba může využít svého práva odepřít výpověď jak 
podle trestního řádu, tak i podle práva dotčeného cizího státu. Pokud 
vyslýchaná osoba odepře vypovídat, ačkoli je k tomu povinna, lze proti 
ní obdobně použít opatření podle trestního řádu. 
(8) Vyslýchané osobě lze poskytnout ochranu za podmínek a způsobem 
stanoveným v § 55 odst. 2 trestního řádu a v zákonu o zvláštní ochraně 
svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením. 

Článek 46 
odst. 19 

Dožadující smluvní strana nepředá ani nepoužije bez předchozího 
souhlasu dožádané smluvní strany informace nebo důkazy poskytnuté 
dožádanou smluvní stranou pro účely jiného vyšetřování, trestního 
stíhání nebo soudního jednání než toho, které je uvedeno v žádosti. 
Ustanovení tohoto odstavce však dožadující smluvní straně nebrání v 
tom, aby v řízení, které tento stát vede, zveřejnila informace prokazující 
nevinu obviněného. V takovém případě dožadující smluvní strana 
vyrozumí před zveřejněním informací nebo důkazů dožádanou smluvní 
stranu, a, pokud o to bude požádána, bude věc konzultovat s dožádanou 
smluvní stranou. Pokud ve výjimečném případě předchozí vyrozumění 
nebude možné, dožadující smluvní strana bude neprodleně informovat 
dožádanou smluvní stranu, o zveřejnění. 

104/2013 § 7 
 

Zásada speciality 
(1) Orgán České republiky nepoužije bez výslovného souhlasu 
cizozemského orgánu informace nebo důkazy získané v rámci 
mezinárodní justiční spolupráce pro jiné účely, než pro které byly 
poskytnuty, jestliže jej k tomu zavazuje mezinárodní smlouva, nebo 
jestliže byly získány pod podmínkou dodržení tohoto omezení. To platí i 
pro jejich poskytnutí třetímu státu nebo mezinárodní organizaci. 
(2) K použití informací nebo důkazů poskytnutých cizímu státu pro jiný 
účel, než pro který byly poskytnuty, je zapotřebí výslovného souhlasu 
justičního nebo ústředního orgánu, který je opatřil. Na tuto skutečnost 
musí být cizozemský orgán při jejich poskytnutí upozorněn. 

PT  

Článek 46 
odst. 20 

Dožadující smluvní strana, může požadovat, aby dožádaná smluvní 
strana utajil podstatu žádosti a zveřejnil ji pouze v rozsahu nutném pro 
vyřízení žádosti. Jestliže dožádaná smluvní strana nemůže vyhovět 
požadavku ohledně utajení, bude bezodkladně informovat dožadující 
smluvní stranu. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 46 
odst. 21 

Vzájemná právní pomoc může být odmítnuta: 
(a) jestliže žádost neodpovídá ustanovením tohoto článku; 
(b) jestliže se dožádaná smluvní strana domnívá, že vyřízení žádosti 
může poškodit její svrchovanost, bezpečnost, veřejný pořádek nebo jiné 
podstatné zájmy; 
(c) jestliže vnitrostátní právo neumožňuje orgánům dožádané smluvní 
strany vyhovět žádosti týkající se podobného trestného činu, pokud by 
tento trestný čin byl předmětem vyšetřování, trestního stíhání nebo 
soudního jednání v souladu s jejich vlastní soudní pravomocí; 
(d) jestliže žádost odporuje ustanovením právního řádu dožádané 
smluvní strany, která se týkají vyřizování žádostí o poskytnutí právní 
pomoci. 

104/2013 § 54 Odmítnutí poskytnutí právní pomoci 
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, justiční orgán příslušný k 
vyřízení žádosti cizozemského orgánu o právní pomoc odmítne 
provedení požadovaného úkonu právní pomoci, pokud 
a) žádost cizozemského orgánu o právní pomoc neposkytuje dostatečný 
podklad pro provedení požadovaného úkonu právní pomoci a cizí stát ji 
přes výzvu v přiměřené době nedoplní, 
b) požadovaný úkon právní pomoci nelze podle právního řádu České 
republiky provést, nebo 
c) provedení požadovaného úkonu právní pomoci brání jiný závažný 
důvod. 
(2) Před odmítnutím provedení požadovaného úkonu právní pomoci si 
justiční orgán vyžádá stanovisko ústředního orgánu; to neplatí, 
umožňuje-li mezinárodní smlouva přímý styk justičních orgánů při 
uskutečňování právní pomoci. 

PT  
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Poznámka 
 

(3) Odmítnutí provedení úkonu právní pomoci je třeba neprodleně 
oznámit cizímu státu s uvedením důvodů odmítnutí. 

Článek 46 
odst. 22 

Smluvní strany, nesmí odmítnout žádost o vzájemnou právní pomoc 
pouze z toho důvodu, že považují trestný čin za čin zahrnující fiskální 
otázky. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 46 
odst. 23 

Každé odmítnutí vzájemné právní pomoci musí být zdůvodněno. 104/2013 § 54 odst. 3 Odmítnutí provedení úkonu právní pomoci je třeba neprodleně oznámit 
cizímu státu s uvedením důvodů odmítnutí. 

PT  

Článek 46 
odst. 24 

Dožádaná smluvní strana vyřídí žádost o vzájemnou právní pomoc co 
nejdříve a přihlédne v co největší míře k jakýmkoliv stanoveným lhůtám 
navrženým a nejlépe přímo v žádosti zdůvodněným dožadující smluvní 
stranou. Dožadující smluvní strana může podat přiměřené žádosti o 
poskytnutí informací o stavu a postupu realizace opatření, přijatých 
dožadovanou smluvní stranou k vyřízení jeho žádosti. Dožádaná 
smluvní strana bude reagovat na přiměřené žádosti dožadující smluvní 
strany, týkající se stavu a průběhu vyřizování žádosti. Dožadující 
smluvní strana bude urychleně informovat dožádanou smluvní stranu v 
případě, že požadovanou pomoc již nebude potřebovat. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 46 
odst. 25 

Poskytnutí vzájemné právní pomoci může dožádaná smluvní strana 
odložit z toho důvodu, že by narušovalo právě probíhající vyšetřování, 
trestní stíhání nebo soudní řízení. 

104/2013 § 53 Odklad provedení úkonu právní pomoci 
(1) Justiční orgán příslušný k vyřízení žádosti cizozemského orgánu o 
právní pomoc může odložit provedení požadovaného úkonu právní 
pomoci, pokud by jeho provedení mohlo ohrozit trestní řízení vedené v 
České republice nebo pokud jeho provedení není s ohledem na konkrétní 
okolnosti případu ze závažného důvodu dočasně možné. 
(2) O odkladu provedení úkonu právní pomoci je třeba neprodleně 
informovat cizí stát. Současně je třeba sdělit důvod odkladu, a pokud je 
to možné, předpokládaný termín, kdy bude moci být úkon právní 
pomoci proveden. 

PT  

Článek 46 
odst. 26 

Před odmítnutím žádosti v souladu s odstavcem 21 tohoto článku nebo 
odložením jejího vyřízení v souladu s odstavcem 25 tohoto článku bude 
dožádaná smluvní strana věc konzultovat s dožadující smluvní stranou, 
aby zvážil, zda právní pomoc může být poskytnuta za podmínek, které 
dožádaná smluvní strana považuje za potřebné. Pokud dožadující 
smluvní strana akceptuje pomoc za těchto podmínek, podřídí se 
stanoveným podmínkám. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 46 
odst. 27 

Aniž tím bude dotčena možnost uplatnit odstavec 12 tohoto článku, 
svědek, znalec nebo jiná osoba, která na žádost dožadující smluvní 
strany souhlasí s poskytnutím svědecké výpovědi během projednání, 
nebo pomoci při vyšetřování, trestním stíhání nebo soudním jednání na 
území dožadující smluvní strany, nebude tato osoba trestně stíhána, 
zadržena, potrestána nebo jinak omezena na osobní svobodě na území 
tohoto státu v souvislosti s činy, opomenutími nebo rozsudky 
vynesenými před tím, než opustila území dožádané smluvní strany. 
Platnost záruky osobní bezpečnosti končí, jestliže svědek, znalec nebo 

104/2013 § 44 odst. 2  Osoba, která se dostaví z cizího státu na území České republiky na 
základě předvolání, nesmí být trestně stíhána nebo omezena na osobní 
svobodě pro trestný čin, který spáchala před vstupem na území České 
republiky. Trestní stíhání nebo omezení osobní svobody předvolané 
osoby je však v takovém případě přípustné 
a) pro trestný čin, pro který byla předvolána jako obviněná, 
b) pokud se po opuštění území České republiky dobrovolně vrátí zpět, 
nebo je na území České republiky dopravena z cizího státu zákonným 
způsobem, 

PT  
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jiná osoba měl v průběhu následujících 15 dnů, případně v průběhu 
jakéhokoliv období dohodnutého mezi smluvními stranami, počínaje 
datem, kdy byl oficiálně vyrozuměn o tom, že jeho přítomnost již není 
pro justiční orgány nutná, možnost opustit toto území, avšak dobrovolně 
zůstal na území dožadující smluvní strany, nebo poté, kdy je opustil, se 
vrátil o své vlastní vůli zpět. 

c) pokud se zdržuje na území České republiky po uplynutí 15 dnů ode 
dne, kdy její přítomnost již není potřebná, přestože je mohla opustit, 
nebo 
d) pokud se k úkonu, k jehož provedení byla předvolána, nedostavila, 
ledaže jí v tom zabránily důvody nezávislé na její vůli. 

Článek 46 
odst. 28 

Běžné výdaje spojené s vyřízením žádosti hradí dožádaná smluvní 
strana, pokud nebylo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Jestliže 
vyřizování žádosti vyžaduje nebo si vyžádá podstatné výdaje, případně 
výdaje mimořádného charakteru, projednají smluvní strany stanovení 
lhůt a podmínek pro vyhovění žádosti, jakož i způsob krytí těchto 
výdajů. 

104/2013 
ve znění 
86/2015  

§ 11 Náklady mezinárodní justiční spolupráce 
(1) Náklady vzniklé orgánům České republiky při provádění úkonů 
mezinárodní justiční spolupráce nese Česká republika. 
(2) Pokud mezinárodní smlouva umožňuje úhradu nákladů uvedených v 
odstavci 1 nebo jejich části cizím státem, nebo je-li to ve vzájemných 
vztazích mezi Českou republikou a cizím státem v rámci mezinárodní 
justiční spolupráce obvyklé, předloží justiční orgán ministerstvu 
vyčíslení těchto nákladů a jejich odůvodnění, jakož i další potřebné 
údaje za účelem uplatnění jejich úhrady u cizího státu. Ministerstvo na 
základě vyčíslení požádá cizí stát o úhradu vzniklých nákladů, s 
výjimkou případů, kdy uplatnění jejich úhrady považuje za neúčelné 
nebo z jiných důvodů nevhodné. 
(3) Náklady vzniklé cizímu státu na základě žádosti justičního orgánu o 
mezinárodní justiční spolupráci, jejichž úhradu cizí stát uplatnil v 
souladu s mezinárodní smlouvou nebo i bez takové mezinárodní 
smlouvy, je-li to ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a 
cizím státem v rámci mezinárodní justiční spolupráce obvyklé, uhradí 
Česká republika. Náklady, které vznikly cizímu státu při průvozu osoby 
nebo věci jeho územím z jiného státu do České republiky na základě 
žádosti justičního orgánu, jejichž úhradu tento stát žádá, uhradí Česká 
republika. Úhradu nákladů provede ministerstvo. 
(4) Ustanoveními odstavců 1 až 3 není dotčeno oprávnění požadovat 
úhradu nákladů po odsouzeném; v takovém případě se při správě placení 
nákladů postupuje podle daňového řádu. 

PT  

Článek 46 
odst. 29 

Dožádaná smluvní strana: 
(a) poskytne dožadující smluvní straně kopie vládních záznamů, 
dokumentů nebo informací, jež má k dispozici, a které jsou podle jeho 
vnitrostátního práva přístupné veřejnosti; 
(b) může, podle svého uvážení, poskytnout dožadující smluvní straně 
plně, částečně nebo za takových podmínek, které uzná za vhodné, kopie 
jakýchkoliv vládních záznamů, dokumentů nebo informací, jež má k 
dispozici, a které podle jeho vnitrostátního práva nejsou přístupné 
veřejnosti. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

  104/2013 § 6 Poskytování informací 
(1) Pro poskytování informací justičními, ústředními nebo jinými orgány 
o postupech v rámci mezinárodní justiční spolupráce platí přiměřeně 
ustanovení § 8a až 8d trestního řádu. 
(2) Orgán České republiky neposkytne bez výslovného souhlasu 
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cizozemského orgánu informace získané v rámci mezinárodní justiční 
spolupráce, jestliže jej k tomu zavazuje mezinárodní smlouva, nebo 
jestliže byly získány pod podmínkou dodržení tohoto omezení. 

Článek 46 
odst. 30 

Smluvní strany posoudí dle potřeby možnost uzavření dvoustranných 
nebo mnohostranných smluv, nebo ujednání, které by odpovídaly 
účelům tohoto článku, prohloubily jeho ustanovení a zajistily jeho 
provádění v praxi. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 47 Předání trestního řízení 
Smluvní strany zváží možnost vzájemně si předávat trestní řízení vedená 
pro trestný čin stanovený v souladu s touto Úmluvou, v případech, kdy 
se předpokládá, že předání je v zájmu řádného výkonu spravedlnosti, 
zejména v případě, kdy je dána příslušnost několika soudů, za účelem 
soustředění trestního stíhání. 

104/2013 § 105 (1) Trestní řízení je možné předat do cizího státu, jestliže skutek, pro 
který je vedeno, je trestný i podle práva tohoto státu a spadá do 
pravomoci jeho orgánů. 
(2) Trestní řízení je možné předat do cizího státu, byly-li na území 
České republiky shromážděny veškeré dostupné důkazy a lze-li důvodně 
předpokládat, že účelu trestního řízení bude v tomto státu dosaženo lépe 
než na území České republiky. 
(3) Trestní řízení nelze předat do cizího státu, je-li dán některý z důvodů 
uvedených v § 91 odst. 1 písm. h), o) nebo p). 
(4) Při posuzování důvodnosti předání trestního řízení do cizího státu je 
třeba vzít v úvahu zejména, zda 
a) lze dosáhnout vydání nebo předání osoby, proti níž je trestní řízení 
vedeno, do České republiky, 
b) se osoba, proti níž je trestní řízení vedeno, nachází na území tohoto 
cizího státu, 
c) se důkazy, zejména svědci nacházejí na území tohoto cizího státu, 
d) tento cizí stát již vede proti této osobě pro týž skutek trestní řízení, 
e) předání trestního řízení do tohoto cizího státu nezpůsobí zásadní 
průtahy v řízení, 
f) projednání věci v České republice nevyžaduje povaha chráněného 
zájmu, který byl trestným činem dotčen, nebo okolnosti, za nichž byl 
skutek spáchán, 
g) předáním trestního řízení do tohoto cizího státu nebude poškozenému 
odňata možnost domoci se svých práv. 

PT  

  104/2013 § 112 Trestní řízení je možné převzít z cizího státu, jestliže skutek, pro který je 
vedeno, je trestný i podle práva České republiky a spadá do pravomoci 
orgánů České republiky. 

  

Článek 48 odst. 1 Spolupráce při prosazování práva 
Smluvní strany spolu budou vzájemně úzce spolupracovat v souladu se 
svými příslušnými vnitrostátními právními a správními systémy s cílem 
zvýšit účinnost prosazování práva za účelem boje proti trestným činům 
upraveným touto Úmluvou. Každá smluvní strana pak zejména přijme 
účinná opatření s cílem: 
(a) zlepšit a tam, kde to bude nutné, vytvořit komunikační cesty mezi 
svými příslušnými orgány, útvary a službami za účelem usnadnění 
bezpečné a rychlé výměny informací v souvislosti se všemi aspekty 
trestných činů upravených touto Úmluvou, a to včetně napojení na jinou 

104/2013 § 8 (1) Justiční orgány se stýkají s cizozemskými orgány prostřednictvím 
ústředních orgánů; přímo se mohou stýkat, umožňuje-li to mezinárodní 
smlouva nebo tento zákon. 
(2) Ústřední orgány se stýkají s cizozemskými orgány diplomatickou 
cestou; jiným způsobem se mohou stýkat, umožňuje-li to mezinárodní 
smlouva nebo tento zákon. 
(3) Styk s cizozemskými orgány se uskutečňuje zpravidla písemně v 
listinné podobě. 
(4) Pokud justiční orgán nebo ústřední orgán požádá o mezinárodní 
justiční spolupráci v cizím státu telefonem, faxem, elektronicky, 

PT  
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trestnou činnost, budou-li to zainteresované smluvní strany považovat za 
vhodné; 
(b) spolupracovat s jinými smluvními stranami na provádění šetření 
trestných činů upravených touto Úmluvou, pokud jde o: 
(i) totožnost, místo pobytu a činnosti osob podezřelých z účasti na 
takovýchto trestných činech nebo místo, kde se nacházejí další 
zúčastněné osoby; 
(ii) pohyb výnosů z trestné činnosti nebo majetku odvozeného ze 
spáchání takovýchto trestných činů; 
(iii) pohyb majetku, zařízení nebo jiných prostředků použitých nebo 
zamýšlených k použití při páchání takovýchto trestných činů; 
(c) tam, kde je to vhodné, poskytovat nezbytné věci nebo množství látek 
pro účely analýzy nebo vyšetřování; 
(d) tam, kde je to vhodné, vyměňovat informace s jinými smluvními 
stranami, týkající se specifických prostředků a metod používaných ke 
spáchání trestných činů upravených touto Úmluvou, včetně využití 
falešné totožnosti, padělaných, změněných nebo falešných dokumentů a 
jiných prostředků k utajení činnosti; 
(e) usnadňovat účinnou koordinaci mezi svými příslušnými orgány, 
útvary a službami a podporovat výměnu zaměstnanců a jiných znalců, 
včetně ustanovení styčných důstojníků na základě dvoustranných dohod 
nebo ujednání mezi dotčenými smluvními stranami; 
(f) vyměňovat si informace a koordinovat správní a jiná opatření 
přiměřeně přijatá za účelem včasného odhalení trestných činů 
upravených touto Úmluvou. 

prostřednictvím mezinárodní policejní spolupráce, osobně nebo jiným 
způsobem, následně vždy zašle cizozemskému orgánu originál žádosti v 
listinné podobě, pokud cizozemský orgán výslovně nesdělí, že zaslání 
originálu žádosti v listinné podobě nepožaduje. 
(5) Nesnese-li věc zjevně odkladu a nejsou-li pochybnosti o 
hodnověrnosti žádosti, justiční orgán nebo ústřední orgán může zahájit 
provádění úkonu mezinárodní justiční spolupráce na základě žádosti 
cizozemského orgánu učiněné telefonem, faxem, elektronicky, 
prostřednictvím mezinárodní policejní spolupráce, osobně zástupcem 
cizozemského orgánu nebo jiným způsobem. Vždy si od cizozemského 
orgánu vyžádá dodatečné doručení originálu žádosti v listinné podobě v 
jím stanovené lhůtě. 
(6) Prostřednictvím mezinárodní policejní spolupráce si mohou justiční 
nebo ústřední orgány s cizozemskými orgány také vyměňovat informace 
související s vyřizováním žádostí o mezinárodní justiční spolupráci, 
včetně informací o době a dalších podrobnostech předávání, přebírání a 
průvozu osob a věcí. 

  253/2008 
ve znění 
368/2016 

§ 33 (1) V rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká 
republika vázána, nebo na základě vzájemnosti Úřad spolupracuje se 
zahraničními orgány a mezinárodními organizacemi se stejnou věcnou 
působností, zejména při předávání a získávání údajů sloužících k 
dosažení účelu stanoveného tímto zákonem. 
  
(2) Za podmínek, že informace budou užity pouze k dosažení účelu 
tohoto zákona a budou požívat ochrany alespoň v rozsahu tímto 
zákonem stanoveném, může Úřad spolupracovat i s dalšími 
mezinárodními organizacemi. 

  

Článek 48 odst. 2 Za účelem provádění této Úmluvy zváží smluvní strany uzavření 
dvoustranných nebo mnohostranných dohod nebo ujednání o přímé 
spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení a tam, kde takové 
dohody nebo ujednání již existují, zváží jejich doplnění. Při neexistenci 
takovýchto dohod nebo ujednání mezi dotčenými smluvními stranami, 
mohou smluvní strany považovat tuto Úmluvu za základ pro vzájemnou 
spolupráci v oblasti trestního řízení v souvislosti s trestnými činy 
upravenými touto Úmluvou. Smluvní strany ve vhodných případech v 
plné míře využijí dohod nebo ujednání, včetně dohod v rámci 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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mezinárodních nebo regionálních organizacích, s cílem zlepšit 
spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení. 
 

Článek 48 odst. 3 Smluvní strany budou maximálně spolupracovat a v rámci svých 
možností reagovat na trestné činy upravené touto Úmluvou, spáchané s 
použitím moderní technologie. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 49 Společné vyšetřování 
Smluvní strany zváží uzavření dvoustranných nebo mnohostranných 
dohod nebo ujednání, s jejichž pomocí mohou příslušné orgány vytvořit 
společné vyšetřovací skupiny spolupracující na vyšetřování, trestním 
stíhání nebo soudním řízení v jednom nebo více státech. Pokud takové 
dohody nebo ujednání neexistují, lze společná vyšetřování vést na 
základě dohod uzavíraných případ od případu. Zúčastněné smluvní 
strany zajistí dodržování svrchovanosti smluvní strany, na jejímž území 
takové vyšetřování probíhá. 

104/2013 § 71 odst. 1 S příslušnými orgány jednoho nebo více cizích států lze uzavřít dohodu 
o společném vyšetřovacím týmu. 

PT  

Článek 50 odst. 1 Zvláštní metody vyšetřování 
V zájmu účinného potírání korupce, každá smluvní strana přijme v 
rozsahu umožňovaném základními zásadami svého vnitrostátního 
právního systému a v souladu s podmínkami stanovenými svým 
vnitrostátním právem taková nezbytná opatření, v rámci svých možností, 
aby její příslušné orgány mohly přiměřeně využít sledovaných zásilek, a 
v případech, které bude považovat za vhodné, využít jiných zvláštních 
vyšetřovacích metod, jako jsou elektronické nebo jiné formy sledování a 
skrytého vyšetřování v rámci svého území, a zajistit, aby důkazy, 
získané prostřednictvím uvedených vyšetřovacích metod, byly u soudů 
přípustné.  

104/2013 § 65 
 

Sledovaná zásilka 
(1) Na území České republiky může být sledována zásilka pro účely 
trestního řízení v cizím státu. Sledování zásilky nařizuje a související 
úkony provádí Krajské státní zastupitelství v Praze. 
(2) V průběhu sledování zásilky podle odstavce 1 nebo v průběhu 
sledování zásilky prováděného cizozemským orgánem na území cizího 
státu na základě žádosti státního zástupce může policejní orgán provádět 
nezbytná opatření k tomu, aby se pod kontrolou celních orgánů dostala 
zásilka věcí uvedených v § 87a trestního řádu nebo věcí je nahrazujících 
z území České republiky do cizího státu nebo naopak, anebo z cizího 
státu přes území České republiky do třetího státu. 
(3) Úkon směřující proti dalšímu držení věcí, které tvoří obsah 
sledované zásilky, se neučiní, jestliže sledovaná zásilka přechází státní 
hranici a její sledování na základě žádosti státního zástupce nebo 
cizozemského orgánu o právní pomoc převezme příslušný cizozemský 
orgán. 

PT  

  104/2013 
ve znění 
55/2017 

§ 47 (1) Právní pomoc lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze, je-li v 
cizím státu vedeno trestní řízení a pro účely tohoto řízení. 
(2) Právní pomoc spočívající v 
a) provedení úkonů podle hlavy čtvrté oddílů čtvrtého a pátého trestního 
řádu, 
b) zajištění výkonu trestu propadnutí majetku, výkonu peněžitého trestu 
nebo výkonu zabrání části majetku podle hlavy dvacáté první oddílu 
pátého a sedmého trestního řádu, 
c) zajištění nároku poškozeného podle hlavy druhé oddílu sedmého 
trestního řádu, 
d) zadržení a otevření zásilky a její záměně podle hlavy čtvrté oddílu 
šestého trestního řádu, 
e) sledování zásilky podle § 65, 
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f) odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle hlavy čtvrté 
oddílu sedmého trestního řádu nebo v přeshraničním odposlechu podle § 
64, 
g) vyšetření duševního stavu podle § 116 odst. 2 trestního řádu, 
h) použití operativně pátracích prostředků podle § 158b až 158f trestního 
řádu, nebo 
i) skrytém vyšetřování podle § 59 až 61, 
lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze v souvislosti s činem, který 
by byl trestný i podle práva České republiky. 

  104/2013 § 59 
 

Skryté vyšetřování na území České republiky 
(1) Na území České republiky může být použit jako agent nebo provést 
předstíraný převod příslušník zahraničního bezpečnostního sboru. 
(2) Pro účely trestního řízení vedeného v České republice povoluje 
použití příslušníka zahraničního bezpečnostního sboru jako agenta na 
návrh státního zástupce vrchního státního zastupitelství soudce vrchního 
soudu, v jehož obvodu je státní zástupce podávající návrh činný, po 
podání obžaloby předseda senátu soudu prvního stupně. Státní zástupce 
vrchního státního zastupitelství může návrh podat a po podání obžaloby 
předseda senátu soudu prvního stupně povolení vydat pouze, pokud 
cizozemský orgán udělil na základě žádosti o právní pomoc k použití 
příslušníka bezpečnostního sboru svého státu jako agenta souhlas. 
Žádost o právní pomoc podává státní zástupce vrchního státního 
zastupitelství, po podání obžaloby soud prvního stupně. 
(3) Pro účely trestního řízení vedeného v cizím státu povoluje použití 
příslušníka zahraničního bezpečnostního sboru jako agenta na návrh 
státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze soudce 
Vrchního soudu v Praze. Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství 
v Praze může návrh podat pouze na základě žádosti cizozemského 
orgánu o právní pomoc. 
(4) Pro účely trestního řízení vedeného v České republice povoluje 
předstíraný převod příslušníkem zahraničního bezpečnostního sboru 
státní zástupce vrchního státního zastupitelství, po podání obžaloby 
předseda senátu soudu prvního stupně. Státní zástupce vrchního státního 
zastupitelství a po podání obžaloby předseda senátu soudu prvního 
stupně tak může učinit pouze, pokud cizozemský orgán udělil na základě 
žádosti o právní pomoc k provedení předstíraného převodu příslušníkem 
bezpečnostního sboru svého státu souhlas. Žádost o právní pomoc 
podává státní zástupce vrchního státního zastupitelství, po podání 
obžaloby soud prvního stupně. 
(5) Pro účely trestního řízení vedeného v cizím státu povoluje 
předstíraný převod příslušníkem zahraničního bezpečnostního sboru 
státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze. Státní zástupce 
Vrchního státního zastupitelství v Praze tak může učinit pouze na 
základě žádosti cizozemského orgánu o právní pomoc. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32008D0801_190301.doc      str. 73 z 94   

Celex: 32008D0801 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 287 Gestor MSp Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 5. 4. 2019 
Název: Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem 

Evropského společenství 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

(6) Příslušník zahraničního bezpečnostního sboru při plnění úkolů podle 
odstavce 1 vykonává v rozsahu nezbytném pro plnění těchto úkolů 
oprávnění a povinnosti příslušníka Policie České republiky nebo 
Generální inspekce bezpečnostních sborů. Při provádění úkonů na území 
České republiky je vázán právním řádem České republiky a jeho činnost 
řídí příslušník Policie České republiky stanovený podle zákona o Policii 
České republiky nebo příslušník Generální inspekce bezpečnostních 
sborů stanovený podle zákona o Generální inspekci bezpečnostních 
sborů. 

Článek 50 odst. 2 Za účelem vyšetření trestných činů, jichž se týká tato Úmluva, jsou 
smluvní strany vybízeny k tomu, aby uzavřely, bude-li to nutné, 
příslušné dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo ujednání o 
využití takovýchto zvláštních vyšetřovacích metod v rámci spolupráce 
na mezinárodní úrovni. Takové dohody nebo ujednání musí být 
uzavřeny a uplatňovány v plném souladu se zásadami svrchované 
rovnosti států a prováděny striktně v souladu s podmínkami těchto 
dohod nebo ujednání. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 50 odst. 3 Při neexistenci dohod nebo ujednání uvedených v odstavci 2 tohoto 
článku budou rozhodnutí o využití takovýchto zvláštních vyšetřovacích 
metod na mezinárodní úrovni přijímána případ od případu a mohou, 
bude-li to nutné, zohledňovat finanční dohody a ujednání, pokud jde o 
výkon soudní pravomoci ze strany zainteresovaných smluvních stran. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 50 odst. 4 Rozhodnutí o využití sledovaných zásilek na mezinárodní úrovni 
mohou, se souhlasem dotčených smluvních stran zahrnovat metody typu 
zadržení zboží a svolení, aby zboží pokračovalo dále neporušené nebo 
aby bylo odstraněno, případně úplně nebo částečně zaměněno. 

141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 86 Zadržení zásilky 
(1) Je-li k objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení v konkrétní 
věci nutno zjistit obsah nedoručených poštovních zásilek, jiných zásilek 
nebo telegramů, nařídí předseda senátu a v přípravném řízení státní 
zástupce, aby je pošta nebo osoba provádějící jejich přepravu vydaly 
jemu a v přípravném řízení buď státnímu zástupci nebo policejnímu 
orgánu. 
(2) Bez nařízení uvedeného v odstavci 1 může být přeprava zásilky 
pozdržena na příkaz policejního orgánu, pokud věc nesnese odkladu a 
nařízení nelze předem dosáhnout. Policejní orgán je povinen o pozdržení 
zásilky do 24 hodin vyrozumět státního zástupce. Neobdrží-li pošta nebo 
osoba provádějící dopravu zásilek v takovém případě do tří dnů nařízení 
podle odstavce 1, nesmí dopravu zásilek dále zdržovat. 

PT  

  141/1961 
ve znění 
152/1995 
265/2001 
264/2016 

§ 87a Záměna zásilky 
(1) V zájmu zjištění osob podílejících se na nakládání se zásilkou 
obsahující omamné látky, psychotropní látky, prekursory, jedy, jaderný 
materiál nebo radioaktivní látky, padělané peníze a padělané cenné 
papíry, střelné nebo hromadně účinné zbraně, střelivo a výbušniny nebo 
jinou věc, k jejímuž držení je třeba zvláštního povolení, věci určené ke 
spáchání trestného činu, anebo věci z trestného činu pocházející, může 
předseda senátu a v přípravném řízení se souhlasem soudce státní 
zástupce nařídit, aby byl obsah takové zásilky zaměněn za jiný a takto 
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upravená zásilka byla předána k další přepravě. 
(2) Záměnu provede policejní orgán, který o tom sepíše záznam a 
zabezpečí úschovu zaměněných věcí a materiálů. Se zaměněnými věcmi 
se nakládá jako s věcmi odňatými. 

Článek 51 Všeobecná ustanovení 
Základní zásadou této Úmluvy je navrácení majetku podle této kapitoly, 
a smluvní strany si proto v tomto ohledu budou v nejširším možném 
rozsahu poskytovat pomoc a spolupráci. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 52 odst. 1 Předcházení převodům výnosů z trestné činnosti a jejich odhalování 
Aniž by byl dotčen článek 14 této Úmluvy, každá smluvní strana přijme 
v souladu se svým vnitrostátním právem taková opatření, která jsou 
nezbytná k tomu, aby si finanční instituce v rámci své pravomoci 
ověřovaly totožnost zákazníků, podnikaly přiměřené kroky k určení 
totožnosti skutečných majitelů finančních prostředků uložených na 
účtech vysoké hodnoty, a prováděly zvýšený dohled nad účty, o něž 
žádají nebo které vedou osoby, které jsou nebo byly pověřeny 
významnými veřejnými funkcemi, a jejich rodinní příslušníci a blízcí 
spolupracovníci, nebo které jsou vedeny jejich jménem. Takový zvýšený 
dohled bude přiměřeně probíhat tak, aby se jím odhalily podezřelé 
transakce za účelem jejich oznamování příslušných orgánům, a neměl by 
být vykládán tak, že má finanční instituce odrazovat od obchodování s 
kterýmkoli legitimním zákazníkem, anebo jim takové obchodování 
zakazovat.  

253/2008 
ve znění 
368/2016 

§ 7 Povinnost identifikace 
(1) Povinná osoba provede identifikaci klienta nejpozději tehdy, kdy je 
zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1 000 EUR, pokud tento 
zákon dále nestanoví jinak. 
(2) Bez ohledu na limit stanovený v odstavci 1 identifikuje povinná 
osoba klienta rovněž vždy, pokud jde o 
a) podezřelý obchod, 
b) vznik obchodního vztahu, 
c) uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky nebo smlouvy o 
úschově, 
d) nákup nebo přijetí kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, 
použitého zboží nebo zboží bez dokladu o jeho nabytí ke 
zprostředkování jejich prodeje anebo přijímání věcí do zástavy, nebo 
e) výplatu zůstatku zrušeného vkladu z vkladní knížky na doručitele. 
(3) Povinná osoba identifikuje osobu, která má právo na plnění ze 
životního pojištění, nejpozději v době vyplacení pojistného plnění. 
(4) Povinná osoba pro jednotlivé typy jí poskytovaných obchodů, na 
které se nevztahuje odstavec 2, stanoví na základě hodnocení rizik podle 
§ 21a hodnotu obchodu, při jejímž dosažení vždy provede identifikaci 
klienta. Tato hodnota nemůže být vyšší než částka uvedená v odstavci 1. 

PT  

  253/2008 
ve znění 
368/2016 

§ 8 odst. 3 V rámci identifikace klienta povinná osoba zjistí a zaznamená, zda 
klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, vůči 
níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o 
provádění mezinárodních sankcí. 

  

  253/2008 
ve znění 
368/2016 

§ 9 odst. 2 Kontrola klienta zahrnuje 
 a) získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo 
obchodního vztahu, 
b) zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného 
majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné 
právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a 
ověření totožnosti skutečného majitele, 
c) průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání 
obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda 
obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a 
jeho podnikatelském a rizikovém profilu, 
d) přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, 
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kterého se obchod nebo obchodní vztah týká, a 
e) v rámci obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou též 
přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku. 

  9224     
Článek 52 odst. 2 V zájmu usnadnění realizace opatření stanovených v odstavci 1 tohoto 

článku, každá smluvní strana v souladu se svým vnitrostátním právem a 
podnícena iniciativami regionálních, meziregionálních a multilaterálních 
organizací proti praní špinavých peněz bude: 
(a) vydávat zprávy a doporučení ohledně typů fyzických nebo 
právnických osob, u nichž lze očekávat, že finanční instituce budou v 
rámci své pravomoci provádět zvýšený dohled nad jejich účty, a dále 
ohledně typů účtů a transakcí, jimž by se měla věnovat zvláštní 
pozornost, a přiměřených opatření ve vztahu k takovým účtům, 
týkajících se jejich zřizování, vedení a evidence; a 
(b) tam, kde je to vhodné, na žádost jiné smluvní strany nebo z její 
vlastní iniciativy informovat finanční instituce v rámci jejich pravomoci 
o totožnosti určitých fyzických nebo právnických osob, u jejichž účtů by 
takové instituce měly provádět zvýšený dohled, kromě zvýšeného 
dohledu nad těmi účty, které finanční instituce mohou identifikovat 
jiným způsobem. 
 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 52 odst. 3 V kontextu odstavce 2 (a) tohoto článku, každá smluvní strana bude 
zavádět opatření, jimiž zajistí, aby její finanční instituce vedly po 
přiměřenou dobu odpovídající záznamy o účtech a transakcích, na nichž 
se podílejí osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku, jež by měly 
minimálně obsahovat informace o totožnosti zákazníka a pokud je to 
možné, i nominálního vlastníka. 

253/2008 
ve znění 
368/2016 

§ 16 
 

Uchovávání údajů povinnou osobou 
(1) Povinná osoba uchovává po dobu 10 let od uskutečnění obchodu 
nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem 
a) identifikační údaje získané podle § 8 odst. 1 až 3 nebo na základě 
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího informace 
doprovázející bezhotovostní převody peněžních prostředků20), 
b) kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, 
c) údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta, 
d) informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly klienta podle 
§ 9, 
e) dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta 
podle § 13a a 
f) v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo 
číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka. 
(2) Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace 
uchovává povinná osoba nejméně 10 let po uskutečnění obchodu nebo 
ukončení obchodního vztahu. 
(3) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. i) a j) uchovává údaje a 
doklady po dobu nejméně 10 let po ukončení obchodu nebo obchodního 
vztahu, byla-li hodnota obchodu 10 000 EUR nebo vyšší; v ostatních 
případech 5 let po ukončení obchodu. 
(4) Lhůta podle odstavců 1 až 3 začíná běžet prvním dnem kalendářního 
roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon 

PT  
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obchodu známý povinné osobě. 
Článek 52 odst. 4 Za účelem prevence a odhalování převodů výnosů z trestných činů 

stanovených v souladu s touto Úmluvou bude každá smluvní strana 
zavádět přiměřená a účinná opatření k tomu, aby za pomoci svých 
regulačních orgánů a orgánů dohledu předešel zřizování bank, jež 
nemají fyzickou existenci a nejsou přičleněny k regulované finanční 
skupině. Smluvní strany mohou kromě toho zvážit přijetí požadavku, 
aby jejich finanční instituce odmítaly vstupovat do korespondenčních 
bankovních vztahů s takovými institucemi nebo v nich pokračovat, a 
bránily se navazování vztahů se zahraničními finančními institucemi, 
které umožňují, aby jejich účtů využívaly banky, které nemají žádnou 
fyzickou existenci, a které nejsou přičleněny k regulované finanční 
skupině. 

21/1992 
ve znění 
165/1998 
126/2002 
257/2004 
377/2005 
57/2006 
120/2007 
230/2009 
420/2011 
254/2012 
135/2014 

§ 4 
 

(1) Žádost o licenci se předkládá České národní bance. Minimální výše 
základního kapitálu banky činí 500 000 000 Kč a minimálně v této výši 
musí být tvořen peněžitými vklady. 
(2) O udělení licence rozhoduje Česká národní banka. 
(3) Před vydáním rozhodnutí o žádosti o licenci požádá Česká národní 
banka o stanovisko orgán dohledu členského státu vykonávající dohled 
nad bankami, obchodníky s cennými papíry nebo pojišťovnami, jestliže 
je osoba, které má být licence udělena, ovládaná 
a) zahraniční bankou se sídlem v členském státě, 
b) osobou, která má povolení příslušného orgánu dohledu členského 
státu k poskytování investičních služeb, 
c) pojišťovnou, která má povolení příslušného orgánu dohledu 
členského státu, 
d) osobou, která ovládá osobu uvedenou v písmenech a), b) nebo c). 
(4) Česká národní banka požádá, aby stanovisko podle odstavce 3 
obsahovalo zejména informace vhodné pro posouzení, zda jsou splněny 
podmínky uvedené v odstavci 5 písm. d) a e). 
(5) Pro udělení licence musí být splněny tyto podmínky: 
a) průhledný a nezávadný původ základního kapitálu a dalších 
finančních zdrojů banky, jejich dostatečnost a vyhovující skladba, 
b) splacení základního kapitálu v plné výši, 
c) důvěryhodnost a odborná způsobilost osoby, které má být licence 
udělena, 
d) důvěryhodnost a způsobilost osob s kvalifikovanou účastí (§ 17a odst. 
4) na bance nebo, nejsou-li takové osoby, 20 největších akcionářů banky 
podle podílu na hlasovacích právech k výkonu práv akcionáře při 
podnikání banky, 
e) důvěryhodnost, odborná způsobilost a zkušenost členů statutárního 
orgánu, členů správní rady a členů dozorčí rady banky a splnění dalších 
požadavků na orgány banky a jejich členy podle § 8, 
f) technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných 
činností banky, funkční řídicí a kontrolní systém banky, 
g) obchodní plán vycházející z navrhované strategie činnosti banky 
podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi, 
h) průhlednost skupiny osob s úzkým propojením s bankou, 
i) úzké propojení v rámci skupiny podle písmene h) nebrání výkonu 
bankovního dohledu, 
j) ve státě, na jehož území má skupina podle písmene h) úzké propojení, 
nejsou právní ani faktické zábrany k výkonu bankovního dohledu, 
k) sídlo banky musí být na území České republiky, 
l) banka má alespoň 3 zaměstnance nebo fyzické osoby, které 
uskutečňují svou činnost podle příkazu jiného (dále jen „pracovník“), 
kteří zastávají výkonnou řídicí funkci a jsou členy jejího statutárního 

PT  
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Poznámka 
 

orgánu nebo správní rady. 
(6) Úzkým propojením se pro účely tohoto zákona rozumí úzké 
propojení podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013. 
(7) Česká národní banka je oprávněna vyžádat si opis z evidence 
Rejstříku trestů týkající se fyzických osob, které jsou zakladateli banky 
nebo jsou navrhovány na člena statutárního orgánu, člena správní rady 
nebo člena dozorčí rady banky. Osoba v minulosti pravomocně 
odsouzená pro trestný čin majetkové povahy nebo pro trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisí s bankovními činnostmi, anebo pro úmyslný 
trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním nesmí působit jako člen 
statutárního orgánu, člen správní rady nebo člen dozorčí rady banky. 
(8) Žádost o licenci lze podat pouze na předepsaném formuláři, ke 
kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek 
uvedených v odstavci 5. Vzor formuláře a obsah jeho příloh stanoví 
Česká národní banka vyhláškou. 

Článek 52 odst. 5 Každá smluvní strana v souladu se svým vnitrostátním právem zváží 
zavedení účinných systémů zveřejňování majetkových přiznání 
příslušných veřejných činitelů, a stanoví přiměřené sankce za jejich 
nedodržení. Každá smluvní strana rovněž zváží přijetí takových 
opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby jeho příslušné orgány mohly 
tyto informace sdílet s příslušnými orgány v ostatních smluvních 
stranách v těch případech, kdy je nezbytné vyšetřovat, vymáhat a 
navracet výnosy z trestných činů, stanovených v souladu s touto 
Úmluvou. 

159/2006 
ve znění 
14/2017 

§ 10 
 

Oznámení o majetku 
(1) Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a pravdivě oznámit 
a) majetek, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu 
funkce, a 
b) majetek, který nabyl v průběhu výkonu funkce. 
(2) V oznámení o majetku veřejný funkcionář uvede 
a) věci nemovité, 
b) cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená, 
c) podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo 
zaknihovaným cenným papírem, a 
d) jiné věci movité určené podle druhu, 
1. jejichž cena, která je v daném místě a čase obvyklá, přesahuje v 
jednotlivém případě částku 500 000 Kč, jde-li o oznámení o majetku 
podle odstavce 1 písm. a), nebo 
2. pokud je nabyl v průběhu kalendářního roku a jejich hodnota ve svém 
souhrnu, do něhož se nezapočítávají věci, jejichž cena je nižší než 50 
000 Kč, přesáhla částku 500 000 Kč, jde-li o oznámení o majetku podle 
odstavce 1 písm. b). 
(3) V oznámení o majetku veřejný funkcionář dále uvede způsob nabytí 
a cenu majetku uvedeného v odstavci 2 písm. a) a d), s výjimkou ceny u 
věcí nemovitých podle odstavce 2 písm. a), jde-li o oznámení podle 
odstavce 1 písm. a). U jiných věcí movitých podle odstavce 2 písm. d) se 
v oznámení podle odstavce 1 písm. a) uvádí cena, která je v daném místě 
a čase obvyklá. V oznámení podle odstavce 1 písm. b) se uvádí cena, za 
kterou veřejný funkcionář věc nemovitou nebo jinou věc movitou nabyl. 

PT  

  159/2006 
ve znění 
14/2017 

§ 23 Přestupky fyzických osob 
(1) Veřejný funkcionář s výjimkou veřejného funkcionáře uvedeného v 
§ 2 odst. 2 písm. f) nebo g) se dopustí přestupku tím, že 
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a) v rozporu s § 4 odst. 1 nebo § 5 odst. 3 vykonává funkci nebo činnost, 
která je neslučitelná s výkonem funkce veřejného funkcionáře, 
b) v rozporu s § 4a odst. 1 je provozovatelem rozhlasového nebo 
televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku anebo 
společníkem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby, která je 
provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo 
vydavatelem periodického tisku, 
c) pobírá odměnu v rozporu s § 5 odst. 1 nebo 2, 
d) nepodá oznámení o osobním zájmu podle § 8 odst. 1, 
e) v oznámení podle § 9 až 11 nebo § 12 odst. 4 uvede zjevně nepřesné, 
neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo 
f) neučiní oznámení ve lhůtě podle § 12 odst. 1, 2 nebo 3. 
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) poruší zákaz výkonu činnosti po stanovenou dobu od skončení 
výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 6, 
b) po skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře neučiní oznámení 
ve lhůtě podle § 12 odst. 3 nebo v něm uvede zjevně nepřesné, neúplné 
nebo nepravdivé údaje, 
c) v rozporu s § 13 odst. 5 sdělí třetí osobě uživatelské jméno a 
přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení, nebo 
d) v rozporu s § 13 odst. 8 používá nebo dále zpracovává údaje vedené v 
registru oznámení k jinému účelu než ke zjištění případného porušení 
povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených tímto 
zákonem. 
(3) Za přestupek lze uložit pokutu 
a) od 1 000 Kč do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. 
d) až f) anebo odst. 2 písm. b) až d), 
b) od 5 000 Kč do 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. 
a) až c), 
c) od 25 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 
písm. a). 
(4) Za přestupky podle odstavce 1 písm. a) až e) a odstavce 2 písm. a) a 
b) nelze uložit napomenutí. Od uložení správního trestu podle odstavce 
3, jde-li o přestupky podle odstavce 1 písm. a) až e) a odstavce 2 písm. 
a) a b), nelze v rozhodnutí o přestupku upustit. 
(5) Přestupky podle odstavců 1 a 2 nelze projednat v příkazním řízení. 

Článek 52 odst. 6 Každá smluvní strana v souladu se svým vnitrostátním právem zváží 
přijetí takových nezbytných opatření, aby odpovídající veřejní činitelé, 
kteří mají podíl nebo podpisové právo nebo jiné zmocnění ve vztahu k 
finančnímu účtu v cizí zemi plnili požadavek oznamování tohoto vztahu 
příslušným orgánům a vedli si odpovídající záznamy týkající se 
takových účtů. Taková opatření stanoví rovněž odpovídající sankce za 
neplnění. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 53 Opatření k přímému navracení majetku 141/1961 § 43 odst. 3 Poškozený je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím PT  
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Každá smluvní strana v souladu se svým vnitrostátním právem: 
(a) přijme taková nezbytná opatření, která jiné smluvní straně dovolí 
zahájit občanskoprávní řízení u jejích soudů ke zjištění právního nároku 
k majetku nebo vlastnictví takového majetku, získaného spácháním 
trestného činu stanoveného v souladu s touto Úmluvou; 
(b) přijme taková nezbytná opatření, která jejím soudům dovolí uložit 
pachatelům trestných činů, stanovených v souladu s touto Úmluvou, 
zaplatit náhradu nebo odškodnění jiné smluvní straně, která byla 
takovými trestnými činy poškozena; a 
(c) přijme taková nezbytná opatření, která jejím soudům nebo 
příslušným orgánům při rozhodování o konfiskaci dovolí uznat 
pohledávku jiné smluvní strany jako legitimního vlastníka majetku, 
nabytého spácháním trestného činu stanoveného v souladu s touto 
Úmluvou. 

ve znění 
181/2011 
193/2012 
45/2013 

rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu 
nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem 
způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho 
úkor trestným činem získal. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního 
líčení před zahájením dokazování (§ 206 odst. 2); je-li sjednána dohoda 
o vině a trestu, je třeba návrh učinit nejpozději při prvním jednání o 
takové dohodě (§ 175a odst. 2). Z návrhu musí být patrno, z jakých 
důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy 
uplatňuje nebo z jakých důvodů a v jakém rozsahu se uplatňuje nárok na 
vydání bezdůvodného obohacení. Důvod a výši škody, nemajetkové 
újmy nebo bezdůvodného obohacení je poškozený povinen doložit. O 
těchto právech a povinnostech musí být poškozený poučen. Nebyl-li by 
pro rozhodnutí o nároku poškozeného dostatečný podklad a nebrání-li 
tomu důležité důvody, zejména potřeba vyhlášení rozsudku nebo vydání 
trestního příkazu bez zbytečných průtahů, soud poškozenému sdělí, 
jakým způsobem může podklady doplnit, a poskytne mu k tomu 
přiměřenou lhůtu, kterou mu zároveň určí. 

Článek 54 odst. 1 Mechanismy k navracení majetku cestou mezinárodní spolupráce za 
účelem konfiskace 
Každá smluvní strana za účelem poskytnutí vzájemné právní pomoci 
podle článku 55 této Úmluvy s ohledem na majetek získaný spácháním 
trestného činu stanoveného v souladu s touto Úmluvou nebo zahrnutý do 
spáchání takového činu, v souladu se svým vnitrostátním právem: 
(a) přijme taková nezbytná opatření, která jejím příslušným orgánům 
umožní vykonat rozhodnutí o konfiskaci, vydané soudem jiné smluvní 
strany; 
(b) přijme taková nezbytná opatření, která jejím příslušným orgánům v 
případě, že mají soudní pravomoc, umožní nařídit konfiskaci takového 
majetku cizího původu na základě odsouzení za trestný čin praní 
špinavých peněz nebo jiný trestný čin, jak je to v rámci jeho soudní 
pravomoci možné, anebo cestou jiných procedur povolených podle jeho 
vnitrostátního práva; a 
(c) zváží přijetí takových nezbytných opatření, která umožní konfiskaci 
takového majetku bez odsouzení v trestním řízení v případech, kdy 
pachatele nelze trestně stíhat z důvodu jeho smrti, útěku nebo 
nepřítomnosti anebo v ostatních přiměřených případech. 
 

104/2013 
ve znění 
55/2017 

§ 47 
 

(1) Právní pomoc lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze, je-li v 
cizím státu vedeno trestní řízení a pro účely tohoto řízení. 
(2) Právní pomoc spočívající v 
a) provedení úkonů podle hlavy čtvrté oddílů čtvrtého a pátého trestního 
řádu, 
b) zajištění výkonu trestu propadnutí majetku, výkonu peněžitého trestu 
nebo výkonu zabrání části majetku podle hlavy dvacáté první oddílu 
pátého a sedmého trestního řádu, 
c) zajištění nároku poškozeného podle hlavy druhé oddílu sedmého 
trestního řádu, 
d) zadržení a otevření zásilky a její záměně podle hlavy čtvrté oddílu 
šestého trestního řádu, 
e) sledování zásilky podle § 65, 
f) odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle hlavy čtvrté 
oddílu sedmého trestního řádu nebo v přeshraničním odposlechu podle § 
64, 
g) vyšetření duševního stavu podle § 116 odst. 2 trestního řádu, 
h) použití operativně pátracích prostředků podle § 158b až 158f trestního 
řádu, nebo 
i) skrytém vyšetřování podle § 59 až 61, 
lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze v souvislosti s činem, který 
by byl trestný i podle práva České republiky. 

PT  

  40/2009 
ve znění 
86/2015 
55/2017 

§ 101 
 

Zabrání věci 
(1) Nebyl-li uložen trest propadnutí věci uvedené v § 70 odst. 2 písm. a), 
může soud uložit, že se taková věc zabírá, 
a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit, 
b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nebo 
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c) ohrožuje-li bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě společnosti, 
anebo hrozí nebezpečí, že bude sloužit ke spáchání zločinu. 
(2) Soud může uložit zabrání věci, která byla získána trestným činem 
nebo jako odměna za trestný čin anebo která byla, byť jen zčásti, nabyta 
za věc získanou trestným činem nebo za věc tvořící odměnu za trestný 
čin, pokud hodnota věci, která byla získána trestným činem nebo jako 
odměna za něj, není ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná, a 
pokud taková věc 
a) náleží pachateli, který byl odsouzen za trestný čin, ze kterého věc 
pochází, 
b) náleží pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit, 
c) náleží pachateli, od jehož potrestání soud upustil, 
d) náleží nepříčetné osobě, která spáchala čin jinak trestný, 
e) náleží jiné osobě, na kterou pachatel takovou věc převedl nebo která ji 
jinak nabyla, nebo 
f) je součástí majetku ve svěřenském fondu nebo obdobném zařízení 
(dále jen "svěřenský fond") anebo v podílovém fondu. 
(3) Zabrání věci postihuje i plody a užitky věci, které náležejí osobě, 
jejíž věc se zabírá. 
(4) Drží-li pachatel nebo jiná osoba v rozporu s jiným právním 
předpisem věc uvedenou v odstavci 1 nebo 2, ve vztahu k níž je možno 
uložit zabrání věci, uloží mu soud vždy toto ochranné opatření. 
(5) Soud může místo zabrání věci uložit povinnost 
a) pozměnit věc tak, aby jí nebylo možné použít ke společensky 
nebezpečnému účelu, 
b) odstranit určité zařízení, 
c) odstranit její označení nebo provést její změnu, nebo 
d) omezit dispozice s věcí, 
a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. 
(6) Nebude-li povinnost stanovená podle odstavce 5 ve stanovené lhůtě 
splněna, rozhodne soud o zabrání věci. 

Článek 54 odst. 2 Každá smluvní strana za účelem poskytnutí vzájemné právní pomoci na 
žádost podanou podle odstavce 2 článku 55 této Úmluvy, v souladu se 
svým vnitrostátním právem: 
(a) přijme taková nezbytná opatření, která jejím příslušným orgánům 
umožní zmrazit nebo zajistit majetek na základě rozhodnutí o zmrazení 
nebo zajistit, vydaného soudem nebo příslušným orgánem dožadující 
smluvní strany, dávajícího dožádané smluvní straně přiměřený podklad 
k přesvědčení, že existují dostatečné důvody k přijetí takových kroků, a 
že majetek bude případně předmětem rozhodnutí o konfiskaci pro účely 
odstavce 1 (a) tohoto článku; 
(b) přijme taková nezbytná opatření, která jejím příslušným orgánům 
umožní zmrazit nebo zajistit majetek na základě žádosti, která dává 
dožádané smluvní straně přiměřený podklad k přesvědčení, že existují 

104/2013 
ve znění 
55/2017 

§ 47 
 

(1) Právní pomoc lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze, je-li v 
cizím státu vedeno trestní řízení a pro účely tohoto řízení. 
(2) Právní pomoc spočívající v 
a) provedení úkonů podle hlavy čtvrté oddílů čtvrtého a pátého trestního 
řádu, 
b) zajištění výkonu trestu propadnutí majetku, výkonu peněžitého trestu 
nebo výkonu zabrání části majetku podle hlavy dvacáté první oddílu 
pátého a sedmého trestního řádu, 
c) zajištění nároku poškozeného podle hlavy druhé oddílu sedmého 
trestního řádu, 
d) zadržení a otevření zásilky a její záměně podle hlavy čtvrté oddílu 
šestého trestního řádu, 
e) sledování zásilky podle § 65, 

PT  
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dostatečné důvody k přijetí takových kroků, a že majetek bude případně 
předmětem rozhodnutí o konfiskaci pro účely odstavce 1 (a) tohoto 
článku; a 
(c) zváží přijetí dodatečných opatření, jež jejím příslušným orgánům 
umožní uchovat majetek ke konfiskaci, například na základě cizího 
zatykače nebo obžaloby z trestného činu, týkajících se nabytí takového 
majetku. 

f) odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle hlavy čtvrté 
oddílu sedmého trestního řádu nebo v přeshraničním odposlechu podle § 
64, 
g) vyšetření duševního stavu podle § 116 odst. 2 trestního řádu, 
h) použití operativně pátracích prostředků podle § 158b až 158f trestního 
řádu, nebo 
i) skrytém vyšetřování podle § 59 až 61, 
lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze v souvislosti s činem, který 
by byl trestný i podle práva České republiky. 

  104/2013 
ve znění 
86/2015 

§ 68 V případě, že byla na žádost cizozemského orgánu zajištěna věc nebo 
majetek, justiční orgán ověří u tohoto orgánu, zda důvod zajištění trvá. 
Pokud tento orgán na opakované dotazy v přiměřené době nereaguje, má 
se za to, že důvod zajištění pominul. 

  

Článek 55 odst. 1 Mezinárodní spolupráce za účelem konfiskace 
Smluvní strana, která obdržela od jiné smluvní strany, pod jehož soudní 
pravomoc spadá trestný čin stanovený v souladu s touto Úmluvou, 
žádost o konfiskaci výnosů z trestné činnosti, majetku, zařízení nebo 
jiných prostředků uvedených v článku 31 odstavec 1 této Úmluvy, které 
se nacházejí na jejím území, v co největším rozsahu umožněném jeho 
vnitrostátním právním systémem: 
(a) předloží žádost svým příslušným orgánům s cílem dosáhnout vydání 
rozhodnutí o konfiskaci; pokud takové rozhodnutí bude vydáno, vykoná 
ho; nebo 
(b) předloží svým příslušným orgánům rozhodnutí o konfiskaci vydané 
soudem na území dožadující smluvní strany v souladu s článkem 31 
odstavec 1 a 54, odstavec 1 (a) této Úmluvy, aby bylo vykonáno v 
požadovaném rozsahu, pokud se vztahuje k výnosům z trestné činnosti, 
majetku, vybavení nebo jiným prostředkům, uvedeným v článku 31 
odstavec 1, které se nacházejí se na území dožádané smluvní strany.  

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 55 odst. 2 V návaznosti na žádost smluvní strany, pod jejíž soudní pravomoc spadá 
trestný čin, na nějž se vztahuje tato Úmluva, dožádaná smluvní strana 
přijme opatření s cílem zjistit, vyhledat a zajistit nebo zabavit výnosy z 
trestné činnosti, majetek, zařízení nebo jiné prostředky uvedené v článku 
31 odstavec 1 této Úmluvy pro účely případné konfiskace, o které 
rozhodne buď dožadující smluvní strana, nebo dožádaná smluvní strana 
na základě žádosti podle odstavce 1 tohoto článku. 

104/2013 
ve znění 
55/2017 

§ 47 
 

(1) Právní pomoc lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze, je-li v 
cizím státu vedeno trestní řízení a pro účely tohoto řízení. 
(2) Právní pomoc spočívající v 
a) provedení úkonů podle hlavy čtvrté oddílů čtvrtého a pátého trestního 
řádu, 
b) zajištění výkonu trestu propadnutí majetku, výkonu peněžitého trestu 
nebo výkonu zabrání části majetku podle hlavy dvacáté první oddílu 
pátého a sedmého trestního řádu, 
c) zajištění nároku poškozeného podle hlavy druhé oddílu sedmého 
trestního řádu, 
d) zadržení a otevření zásilky a její záměně podle hlavy čtvrté oddílu 
šestého trestního řádu, 
e) sledování zásilky podle § 65, 
f) odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle hlavy čtvrté 
oddílu sedmého trestního řádu nebo v přeshraničním odposlechu podle § 

PT  
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64, 
g) vyšetření duševního stavu podle § 116 odst. 2 trestního řádu, 
h) použití operativně pátracích prostředků podle § 158b až 158f trestního 
řádu, nebo 
i) skrytém vyšetřování podle § 59 až 61, 
lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze v souvislosti s činem, který 
by byl trestný i podle práva České republiky. 

  141/1961 
ve znění 
55/2017 

§ 79a odst. 1 Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že určitá věc je nástrojem nebo 
výnosem z trestné činnosti, může předseda senátu a v přípravném řízení 
státní zástupce nebo policejní orgán rozhodnout o zajištění takové věci. 
Policejní orgán k takovému rozhodnutí potřebuje předchozí souhlas 
státního zástupce. Předchozího souhlasu státního zástupce není třeba v 
naléhavých případech, které nesnesou odkladu. Policejní orgán je v 
takovém případě povinen do 48 hodin své rozhodnutí předložit státnímu 
zástupci, který s ním buď vysloví souhlas, nebo je zruší. Proti 
rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost. 

  

  279/2003 
ve znění 
55/2017 

§ 5 odst. 1 Soud je oprávněn ke zjištění movitých věcí pro účely výkonu rozhodnutí 
o zajištění nařídit osobní prohlídku obviněného a prohlídku bytu nebo 
jiných prostor sloužících k bydlení nebo prostor k nim náležejících (dále 
jen "obydlí") a jiných prostor a pozemků, kde lze předpokládat, že má 
obviněný svůj majetek; tyto prohlídky vykoná orgán, který je nařídil, 
nebo policejní orgán. 

  

  279/2003 
ve znění 
420/2011 
86/2015 
55/2017 

§ 8 odst. 1 Jakmile se soud dozví, že obviněný je vlastníkem nemovité věci, na 
kterou se má vztahovat nebo vztahuje zajištění, ověří tuto skutečnost v 
katastru nemovitostí prostřednictvím dálkového přístupu. Opis usnesení 
o zajištění soud zašle příslušnému katastrálnímu úřadu, a pokud to není 
zřejmé z usnesení, oznámí mu jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum 
narození a trvalý nebo jiný pobyt obviněného, nebo je-li jím právnická 
osoba, její název, sídlo a identifikační číslo osoby, a pokud zajištění 
nepostihuje veškerý majetek obviněného, označí nemovitou věc, jíž se 
zajištění týká. 

  

Článek 55 odst. 3 Ustanovení článku 46 této Úmluvy se vztahují přiměřeně rovněž na 
tento článek. Kromě informací podrobně uvedených v článku 46 
odstavci 15 budou žádosti podané v souladu s tímto článkem obsahovat: 
(a) v případě žádosti dle odstavce 1 a) tohoto článku, popis majetku, 
který má být zkonfiskován, pokud možno i včetně umístění, a tam, kde 
je to relevantní, rovněž odhadovanou hodnotu majetku a přehled 
skutečností, z nichž vychází dožadující smluvní strana, které postačují 
ktomu, aby dožadující smluvní strana mohla usilovat o vydání 
rozhodnutí podle svého vnitrostátního práva; 
(b) v případě žádosti dle odstavce 1 (b) tohoto článku, úředně ověřenou 
kopii rozhodnutí o konfiskaci, na němž je žádost založena, vydaného 
dožadující smluvní stranou a popis skutečností a informace o tom, v 
jakém rozsahu je výkon rozhodnutí požadován a popis upřesňující 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  
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opatření přijatá dožadující smluvní stranou k zajištění odpovídajícího 
oznámení třetím stranám jednajícím v dobré víře, a k zabezpečení 
řádného procesu, a prohlášení, že rozhodnutí o konfiskaci je konečné; 
(c) v případě žádosti dle odstavce 2 tohoto článku, popis skutečností, z 
nichž vychází dožadující smluvní strana a popis požadovaného jednání a 
v případě její dosažitelnosti, úředně ověřenou kopii rozhodnutí, na němž 
se žádost zakládá. 

Článek 55 odst. 4 Rozhodnutí nebo jednání upravená v odstavcích 1 a 2 tohoto článku 
dožádaná smluvní strana učiní způsobem upraveným v jejím 
vnitrostátním právu a jejích procesních předpisech nebo v jakékoliv 
dvoustranné nebo mnohostranné smlouvě, dohodě nebo ujednání, jimiž 
může být vázána ve vztahu k dožadující smluvní straně. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 55 odst. 5 Každá smluvní strana poskytne kopie svých právních předpisů, které 
provádějí tento článek, a všech následných změn těchto právních 
předpisů nebo informace o jejich obsahu generálnímu tajemníkovi 
Organizace spojených národů. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 55 odst. 6  Jestliže se smluvní strana rozhodne vázat přijetí opatření uvedených v 
odstavcích 1 a 2 tohoto článku na podmínku existence příslušné 
smlouvy, taková smluvní strana bude pokládat tuto Úmluvu za nezbytný 
a postačující smluvní základ. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 55 odst. 7 Spolupráce dle tohoto článku může být rovněž odepřena, nebo dočasná 
opatření zrušena, pokud dožádaná smluvní strana neobdrží včas dostatek 
důkazů nebo pokud má majetek minimální hodnotu. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 55 odst. 8 Ještě před zrušením jakéhokoli dočasného opatření přijatého podle 
tohoto článku poskytne dožádaná smluvní strana kdykoli to bude možné 
dožadující smluvní straně příležitost předložit zdůvodnění ve prospěch 
setrvání daného opatření v platnosti. 

104/2013 
ve znění 
86/2015 

§ 68 V případě, že byla na žádost cizozemského orgánu zajištěna věc nebo 
majetek, justiční orgán ověří u tohoto orgánu, zda důvod zajištění trvá. 
Pokud tento orgán na opakované dotazy v přiměřené době nereaguje, má 
se za to, že důvod zajištění pominul. 

PT  

Článek 55 odst. 9 Ustanovení tohoto článku nebudou vykládána v neprospěch práv třetích 
stran jednajících v dobré víře. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 56 Zvláštní spolupráce 
Aniž by tím bylo dotčeno její vnitrostátní právo, každá smluvní strana se 
vynasnaží přijmout opatření, která umožní, aniž by tím bylo dotčeno její 
vlastní vyšetřování, trestní stíhání nebo soudní řízení, podat bez 
předchozí žádosti informace o výnosech z trestných činů stanovených v 
souladu s touto Úmluvou jiné smluvní straně v případě, že usoudí, že 
zveřejnění takových informací by mohlo přijímající smluvní straně 
pomoci zahájit nebo provádět vyšetřování, trestní stíhání nebo soudní 
řízení, anebo že by mohlo vyústit v žádost této smluvní strany podle této 
kapitoly Úmluvy. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 57 odst. 1 Navracení majetku a nakládání s ním 
S majetkem zkonfiskovaným smluvní stranou podle článku 31 nebo 55 
této Úmluvy bude tato smluvní strana nakládat v souladu s ustanoveními 
této Úmluvy a svým vnitrostátním právem, včetně jeho navrácení jeho 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

předchozím legitimním vlastníkům podle odstavce 3 tohoto článku. 
Článek 57 odst. 2 V reakci na žádost podanou jinou smluvní stranou v souladu s touto 

Úmluvou a s přihlédnutím k právům třetích stran, jednajících v dobré 
víře, každá smluvní strana přijme taková nezbytná legislativní a jiná 
opatření v souladu se základními zásadami svého vnitrostátního práva, 
která jeho příslušným orgánům umožní vrátit zkonfiskovaný majetek. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 57 odst. 3 V souladu s články 46 a 55 této Úmluvy a odstavci 1 a 2 tohoto článku 
dožádaná smluvní strana: 
(a) v případě zpronevěry veřejných fondů nebo praní zpronevěřených 
veřejných peněz, jak je uvedeno v článcích 17 a 23 této Úmluvy, když 
konfiskace byla provedena v souladu s článkem 55 a na základě 
konečného rozhodnutí v dožadující smluvní straně, což je podmínka, od 
níž může dožádaná smluvní strana upustit, vrátí zkonfiskovaný majetek 
dožadující smluvní straně; 
(b) v případě výnosů z jakéhokoli jiného trestného činu upraveného 
touto Úmluvou, když konfiskace byla provedena v souladu s článkem 55 
této Úmluvy a na základě konečného rozhodnutí v dožadující smluvní 
straně, což je podmínka, od níž může dožádaná smluvní strana upustit, 
vrátí zkonfiskovaný majetek dožadující smluvní straně, když dožadující 
smluvní strana přiměřeně prokáže své předchozí vlastnictví takového 
zkonfiskovaného majetku dožadované smluvní straně, nebo když 
dožádaná smluvní strana uzná škodu vzniklou dožadující smluvní straně 
jako důvod k navrácení zkonfiskovaného majetku; 
(c) ve všech ostatních případech přednostně zváží navrácení 
zkonfiskovaného majetku dožadující smluvní straně tak, že vrátí takový 
majetek jeho původním legitimním vlastníkům nebo odškodní oběti 
zločinu. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 57 odst. 4 Tam, kde je to vhodné a pokud smluvní strany nerozhodnou jinak, 
dožádaná smluvní strana může provést odpočet přiměřených výloh 
vzniklých při vyšetřování, trestním stíhání nebo soudním řízení, 
vedoucích k navrácení zkonfiskovaného majetku nebo k nakládání, s 
ním podle tohoto článku. 

104/2013 § 3 odst. 2 
 

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak. 

PT  

Článek 57 odst. 5 Tam, kde je to vhodné, mohou smluvní strany rovněž případ od případu 
zvlášť zvážit uzavření dohod nebo vzájemně přijatelných ujednání o 
konečném nakládání se zkonfiskovaným majetkem. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 58 Finanční zpravodajská jednotka 
Smluvní strany budou spolu navzájem spolupracovat za účelem 
prevence a potírání převodu výnosů z trestných činů, stanovených v 
souladu s touto Úmluvou, a podpory způsobů a prostředků k navrácení 
takových výnosů, a v tomto směru zváží zřízení finanční zpravodajské 
jednotky, odpovědné za přijímání, analýzu a předávání zpráv o 
podezřelých finančních transakcích příslušným orgánům. 

253/2008 
ve znění 
368/2016 

§ 29c odst. 1 Zřizuje se Úřad jako správní úřad se sídlem v Praze, který plní funkci 
finanční zpravodajské jednotky pro Českou republiku a je podřízen 
Ministerstvu financí. 

PT  

Článek 59 Dvoustranné a mnohostranné dohody a ujednání   Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Smluvní strany zváží uzavření dvoustranných nebo mnohostranných 
dohod nebo ujednání ke zvýšení účinnosti mezinárodní spolupráce 
prováděné podle této kapitoly Úmluvy. 

Článek 60 odst. 1 Školení a technická pomoc 
Každá smluvní strana bude v nezbytném rozsahu iniciovat, vyvíjet či 
zkvalitňovat konkrétní školicí programy pro své zaměstnance 
odpovědné za prevenci a potírání korupce. Takové školicí programy by 
se mohly mezi jiným zaměřit na tyto oblasti: 
(a) účinná opatření k prevenci, odhalování, vyšetřování, trestnímu 
postihu a kontrole korupce, včetně použití metod shromažďování důkazů 
a šetření; 
(b) vytváření kapacit při vytváření a plánování politiky protikorupční 
strategie; 
(c) školení příslušných orgánů v přípravě žádostí o vzájemnou právní 
pomoc, splňujících požadavky této Úmluvy; 
(d) vyhodnocení a posílení institucí, managementu veřejných služeb a 
managementu veřejných financí, včetně státních dodávek a soukromého 
sektoru; 
(e) prevence a potírání převodu výnosů z trestných činů stanovených v 
souladu s touto Úmluvou a navracení takových výnosů; 
(f) odhalování a zmrazení převodu výnosu z trestných činů stanovených 
v souladu s touto Úmluvou; 
(g) sledování pohybu výnosů z trestných činů stanovených v souladu s 
touto Úmluvou a metod použitých k převodu, utajení nebo maskování 
takových výnosů; 
(h) vhodné a účinné právní a správní mechanismy a metody k usnadnění 
navracení výnosů z trestných činů, stanovených v souladu s touto 
Úmluvou; 
(i) metody používané k ochraně obětí a svědků, kteří spolupracují se 
soudními orgány; a 
(j) školení v národních a mezinárodních předpisech a jazykové 
vzdělávání. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 60 odst. 2 Smluvní strany v souladu se svými možnostmi zváží vzájemné 
poskytování nejširší možné technické pomoci, zejména ve prospěch 
rozvojových zemí, týkající se odpovídajících plánů a programů boje 
proti korupci, včetně materiální podpory a školení v oblastech 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku, a školení a pomoci a vzájemné 
výměny relevantních zkušeností a konkrétních poznatků, jež usnadní 
mezinárodní spolupráci smluvních stran v oblasti vydávání a vzájemné 
právní pomoci. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 60 odst. 3 Smluvní strany v nezbytné míře zvýší úsilí o maximalizaci operativních 
a školicích aktivit v mezinárodních a regionálních organizacích a v 
rámci relevantních dvoustranných a mnohostranných dohod nebo 
ujednání. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 60 odst. 4 Smluvní strany zváží vzájemnou pomoc na požádání při provádění 
hodnocení, studií a výzkumu, týkajících se typů, příčin, dopadů a 
nákladů korupce v jejich zemích, za účelem vypracování strategií a 
akčních plánů k potírání korupce, za účasti příslušných orgánů a 
společností. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 60 odst. 5 Za účelem usnadnění navrácení výnosů z trestných činů stanovených v 
souladu s touto Úmluvou mohou smluvní strany spolupracovat při 
vzájemném poskytování informací o jménech znalců, kteří by mohli 
pomoci k dosažení tohoto cíle. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 60 odst. 6 Smluvní strany zváží využití subregionálních, regionálních a 
mezinárodních konferencí a seminářů k podpoře spolupráce a technické 
pomoci a k podnícení diskuse o problémech společného zájmu, včetně 
speciálních problémů a potřeb rozvojových zemí a zemí s 
transformujícími se ekonomikami. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 60 odst. 7 Smluvní strany zváží vytvoření mechanismů na dobrovolné bázi, za 
účelem finančního přispění k úsilí rozvojových zemí a zemí s 
transformujícími se ekonomikami uplatnit tuto Úmluvu cestou programů 
a projektů technické pomoci. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 60 odst. 8 Každá smluvní strana zváží poukázání dobrovolných příspěvků Úřadu 
Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu v zájmu podpory 
programů a projektů v rozvojových zemí prostřednictvím tohoto Úřadu 
za účelem provádění této Úmluvy. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 61 odst. 1 Shromažďování, výměna a analýza informací o korupci 
Každá smluvní strana zváží v konzultaci se znalci možnost analýzy 
trendů v oblasti korupce na svém území, a rovněž možnost analýzy 
okolností, za nichž se trestné činy korupce páchají. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 61 odst. 2 Smluvní strany zváží vypracování statistik, analytických znaleckých 
posudků, týkajících se korupce a informací, včetně jejich sdílení mezi 
sebou navzájem a cestou mezinárodních a regionálních organizací, 
pokud je to možné, za účelem formulace společných definic, standardů a 
metodologií a rovněž přípravy informací o nejlepších postupech k 
prevenci a potírání korupce. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 61 odst. 3 Každá smluvní strana zváží možnost monitorování svých strategií a 
aktuálních opatření přijatých k potírání korupce a vyhotovování posudků 
týkajících se jejich efektivnosti a účinnosti. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 62 odst. 1 Jiná opatření: uplatňování Úmluvy prostřednictvím hospodářského 
rozvoje a technické pomoci 
Smluvní strany přijmou opatření vedoucí k optimálnímu uplatňování 
této Úmluvy v co největším možném rozsahu prostřednictvím 
mezinárodní spolupráce, přičemž vezmou v úvahu negativní dopady 
korupce na společnost všeobecně, zejména pak na její dlouhodobě 
udržitelný rozvoj. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 62 odst. 2 Smluvní strany vynaloží konkrétní úsilí v co největším možném rozsahu   Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

a ve vzájemné koordinaci i v koordinaci s mezinárodními a regionálními 
organizacemi s cílem: 
(a) zlepšit na nejrůznějších úrovních svou spolupráci s rozvojovými 
zeměmi za účelem posílení schopnosti těchto zemí zajišťovat prevenci a 
potírání korupce; 
(b) zlepšit finanční a hmotnou pomoc s cílem podpořit snahy 
rozvojových zemí účinně předcházet korupci a bojovat proti ní, a 
pomáhat jim úspěšně uplatňovat tuto Úmluvu; 
(c) poskytovat technickou pomoc rozvojovým zemím a zemím v etapě 
přechodu na tržní hospodářství a asistovat jim při plnění jejich potřeb 
tak, aby mohly tuto Úmluvu uplatňovat. Za tím účelem se smluvní 
strany vynasnaží přispívat přiměřenými a pravidelnými dobrovolnými 
příspěvky na účet určený zvláště pro tento účel v rámci mechanismu 
financování Organizace spojených národů. Smluvní strany mohou nadto 
rovněž zvážit, v souladu se svým vnitrostátním právem a ustanoveními 
této Úmluvy, možnost přispět na výše uvedený účet určitou procentuální 
částkou peněz nebo odpovídající částkou z výnosů z trestné činnosti 
případně majetku zkonfiskovaného v souladu s ustanoveními této 
Úmluvy; 
(d) vybízet a přesvědčovat popřípadě jiné státy a finanční ústavy, aby se 
k nim připojily v úsilí vymezeném v tomto článku, zejména 
poskytováním většího objemu školicích programů a moderního zařízení 
rozvojovým zemím s cílem pomáhat jim při dosažení cílů této Úmluvy. 

Článek 62 odst. 3 V rozsahu, v jakém to je možné, se tato opatření nedotknou stávajících 
závazků k zahraniční pomoci ani jiných dohod o finanční spolupráci na 
dvoustranné, regionální nebo mezinárodní úrovni. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 62 odst. 4 Smluvní strany mohou uzavřít dvoustranné nebo mnohostranné dohody 
nebo ujednání ohledně hmotné a logistické pomoci při zohlednění 
finančních dohod nutných pro to, aby prostředky mezinárodní 
spolupráce zakotvené v této Úmluvě byly účinné, a sloužily k prevenci, 
odhalování a kontrole korupce. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 63 odst. 1 Konference smluvních stran Úmluvy 
Tímto se zakládá Konference smluvních stran Úmluvy s cílem zlepšit 
schopnosti a spolupráci smluvních stran při dosahování cílů popsaných v 
této Úmluvě a podporovat a kontrolovat její provádění. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 63 odst. 2 Generální tajemník Organizace spojených národů svolá Konferenci 
smluvních stran nejpozději jeden rok po nabytí platnosti této Úmluvy. 
Pravidelná zasedání Konference smluvních stran se budou konat v 
souladu s jednacím řádem schváleným Konferencí. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 63 odst. 3 Konference smluvních stran přijme jednací řád a pravidla upravující 
činnosti popsané v tomto článku, včetně pravidel týkajících se přijetí a 
účasti pozorovatelů a hrazení výloh vzniklých při výkonu těchto 
činností. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 63 odst. 4 Konference smluvních stran odsouhlasí činnosti, procedury a metody 
práce k dosažení cílů popsaných v odstavci 1 tohoto článku, včetně: 
(a) usnadňování činností smluvních stran, podle článků 60 a 62 a kapitol 
II až V této Úmluvy, včetně činností spočívajících ve vybízení k 
mobilizaci dobrovolných příspěvků; 
(b) usnadňování výměny informací mezi smluvními stranami ohledně 
modelů a trendů v oblasti korupce, úspěšných postupů při její prevenci a 
potírání a v zájmu navrácení výnosů z trestné činnosti, mezi jiným 
cestou zveřejňování relevantních informací, jak je uvedeno v tomto 
článku; 
(c) spolupráce s příslušnými mezinárodními a regionálními 
organizacemi a nevládními organizacemi; 
(d) odpovídající využívání relevantních informací generovaných 
ostatními mezinárodními a regionálními mechanismy pro potírání a 
prevenci korupce, za účelem zamezení zbytečné duplicity činností; 
(e) pravidelné kontroly provádění této Úmluvy smluvními stranami; 
(f) vydávání doporučení za účelem zlepšení této Úmluvy a jejího 
uplatňování. 
(g) přihlížení k požadavkům smluvních stran na technickou pomoc se 
zřetelem k uplatňování této Úmluvy, a podávání doporučení týkajících 
se jakéhokoli postupu, který by se v tomto ohledu mohl považovat za 
nezbytný. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 63 odst. 5 Pro účely odstavce 4 tohoto článku Konference smluvních stran obdrží 
nezbytné informace o opatřeních přijatých smluvními stranami při 
uplatňování této Úmluvy a obtížích, s kterými se při tom tyto strany 
setkaly, prostřednictvím sdělení, které poskytnou, a prostřednictvím 
takových dodatečných kontrolních mechanismů, které mohou být 
Konferencí smluvních stran stanoveny. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 63 odst. 6 Každá smluvní strana poskytne Konferenci smluvních stran informace o 
svých programech, plánech a praxi i o legislativních a administrativních 
opatřeních přijatých za účelem uplatnění této Úmluvy, dle požadavků 
konference smluvních stran. Konference smluvních stran bude zkoumat 
nejúčinnější způsob získávání a zpracování informací, mezi jiným 
včetně informací obdržených od smluvních stran a od příslušných 
mezinárodních organizací. Zohledněny mohou být rovněž vstupy 
obdržené z relevantních nevládních organizací, řádně akreditovaných v 
souladu s procedurami, o nichž má rozhodnout konference smluvních 
stran. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 63 odst. 7 Podle odstavců 4 až 6 tohoto článku, Konference smluvních stran 
vytvoří vhodný mechanismus nebo orgán, pomáhající efektivnímu 
uplatňování této Úmluvy, pokud to bude pokládat za nezbytné. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 64 odst. 1 Sekretariát 
Generální tajemník Organizace spojených národů poskytne nezbytné 
služby sekretariátu Konferenci smluvních stran Úmluvy. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 64 odst. 2 Sekretariát bude: 
(a) asistovat Konferenci smluvních stran při provádění činností 
popsaných v článku 63 této Úmluvy a organizovat a poskytovat 
nezbytné služby v souvislosti se zasedáními Konference smluvních 
stran; 
(b) na požádání asistovat smluvním stranám při poskytování informací 
Konferenci smluvních stran, jak je stanoveno v článku 63, odstavec 5 a 
6, této Úmluvy; a 
(c) zajišťovat nezbytnou koordinaci se sekretariáty příslušných 
mezinárodních a regionálních organizací. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 65 odst. 1 Provádění Úmluvy 
Každá smluvní strana přijme nezbytná opatření, včetně legislativních a 
administrativních opatření, v souladu se základními zásadami svého 
vnitrostátního práva, s cílem zajistit splnění svých povinností v souladu 
s touto Úmluvou. 
 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 65 odst. 2 Každá smluvní strana může přijmout přísnější nebo tvrdší opatření, než 
jsou opatření stanovená touto Úmluvou pro prevenci a potírání korupce. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 66 odst. 1 Řešení sporů 
Smluvní strany se vynasnaží řešit spory v souvislosti s výkladem nebo 
uplatňováním této Úmluvy na základě jednání. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 66 odst. 2 Veškeré spory mezi dvěma nebo více smluvními stranami v souvislosti s 
výkladem nebo uplatňováním této Úmluvy, které nebude možné vyřešit 
na základě jednání v rámci přiměřeného časového období, budou na 
žádost jedné z těchto smluvních stran, předloženy k rozhodčímu řízení. 
Jestliže šest měsíců od data podání žádosti o rozhodčí řízení tyto 
smluvní strany nebudou schopny se dohodnout na organizaci rozhodčího 
řízení, kterákoliv z takovýchto smluvních stran může spor postoupit 
Mezinárodnímu soudnímu dvoru prostřednictvím žádosti podané v 
souladu se Statutem tohoto soudního dvora. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 66 odst. 3 Každá smluvní strana může při podpisu, ratifikaci, přijetí nebo schválení 
této Úmluvy nebo při přístupu k ní, prohlásit, že se nepovažuje být 
vázána odstavcem 2 tohoto článku. Ostatní smluvní strany nebudou 
vázány odstavcem 2 tohoto článku vůči žádné smluvní straně, která 
učinila takovouto výhradu. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 66 odst. 4 Jakákoliv smluvní strana, která učinila výhradu v souladu s odstavcem 3 
tohoto článku, může kdykoliv tuto výhradu odvolat na základě sdělení 
adresovaného generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 67 odst. 1 Podpis, ratifikace, přijetí, schválení a přístup 
Tato Úmluva bude otevřena k podpisu všem státům od 9. do 11. 
prosince 2003 v Meridě, Mexiko a následně pak v ústředním sídle 
Organizace spojených národů v New Yorku až do 9. prosince 2005. 
  

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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Poznámka 
 

Článek 67 odst. 2 Tato Úmluva bude rovněž otevřena k podpisu regionálním organizacím 
pro hospodářskou integraci za předpokladu, že alespoň jeden členský 
stát takové organizace tuto Úmluvu podepsal v souladu s odstavcem 1 
tohoto článku. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 67 odst. 3 Tato Úmluva podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení. Ratifikační 
listiny a listiny o přijetí či schválení budou uloženy u generálního 
tajemníka Organizace spojených národů. Regionální organizace pro 
hospodářskou integraci může uložit svou ratifikační listinu nebo listinu o 
přijetí či schválení, jestliže alespoň jeden z jejích členských států učinil 
totéž. V takovéto ratifikační listině a listině o přijetí či schválení taková 
organizace uvede rozsah svých kompetencí v souvislosti se záležitostmi 
upravenými touto Úmluvou. Takováto organizace bude rovněž 
informovat depozitáře o jakékoliv významné změně rozsahu svých 
kompetencí. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 67 odst. 4 Tato Úmluva je otevřená k přístupu jakémukoliv státu nebo jakákoliv 
regionální organizaci pro hospodářskou integraci, jejíž alespoň jeden 
členský stát je stranou této Úmluvy. Listiny o přístupu budou uloženy u 
generálního tajemníka Organizace spojených národů. V době svého 
přístupu regionální organizace pro hospodářskou integraci prohlásí 
rozsah svých kompetencí v souvislosti se záležitostmi upravenými touto 
Úmluvou. Takováto organizace bude rovněž informovat depozitáře o 
jakékoliv významné změně rozsahu svých kompetencí. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 68 odst. 1 Vstup v platnost 
Tato Úmluva vstoupí v platnost devadesátého dne od data uložení třicáté 
ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu. Pro účely 
tohoto odstavce žádná listina uložená regionální organizací pro 
hospodářskou integraci nebude považována za dodatečnou k listinám 
uloženým členskými státy takové organizace. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 68 odst. 2 Pro každý stát nebo regionální organizaci pro hospodářskou integraci 
ratifikující, přijímající, schvalující tuto Úmluvu nebo kní přistupující po 
uložení třicáté listiny dokládající takovýto akt, tato Úmluva vstoupí v 
platnost třicátého dne od data uložení příslušné listiny tímto státem nebo 
organizací nebo v den vstupu této Úmluvy v platnost podle odstavce 1 
tohoto článku, podle toho, který z těchto termínů je pozdějšího data. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 69 odst. 1 Změna 
Po uplynutí pěti let od vstupu této Úmluvy v platnost může smluvní 
strana navrhnout změnu a zaslat tento návrh generálnímu tajemníkovi 
Organizace spojených národů, který poté sdělí návrh změny smluvním 
stranám a Konferenci smluvních stran Úmluvy za účelem zvážení 
návrhu a rozhodnutí o něm. Konference smluvních stran se vynasnaží 
dosáhnout shody ohledně každé změny. Jestliže všechny snahy o shodu 
byly vyčerpány a nebylo dosaženo dohody, bude přijetí změny, jako 
poslední možnost, vyžadovat dvoutřetinovou většinu hlasů smluvních 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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stran přítomných a hlasujících na jednání Konference smluvních stran. 
Článek 69 odst. 2 Regionální organizace pro hospodářskou integraci v záležitostech, které 

spadají do jejich kompetencí, budou uplatňovat své právo hlasovat dle 
tohoto článku s počtem hlasů rovnajícím se počtu jejich členských států, 
které jsou smluvními stranami této Úmluvy. Takové organizace 
neuplatní své právo hlasovat, jestliže jejich členské státy uplatní své a 
naopak. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 69 odst. 3 Na změnu přijatou v souladu s odstavcem 1 tohoto článku se vztahuje 
povinnost ratifikace, přijetí nebo schválení smluvními stranami. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 69 odst. 4 Změna přijatá v souladu s odstavcem 1 tohoto článku vstoupí v platnost 
ve vztahu ke smluvní straně devadesátého dne od data uložení ratifikační 
listiny, listiny o přijetí či schválení takovéto změny u generálního 
tajemníka Organizace spojených národů. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 69 odst. 5 Poté, co změna vstoupí v platnost, bude závazná pro ty smluvní strany, 
které vyslovily souhlas s tím, že pro ně bude závazná. Jiné smluvní 
strany budou nadále vázány ustanoveními této Úmluvy a všemi 
předchozími změnami, které ratifikovaly, přijaly či s nimi vyslovily 
souhlas. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 70 odst. 1 Vypovězení Úmluvy 
Smluvní strana může vypovědět tuto Úmluvu na základě písemného 
sdělení adresovaného generálnímu tajemníkovi Organizace spojených 
národů. Takové vypovězení nabude účinnosti jeden rok od data převzetí 
tohoto sdělení generálním tajemníkem. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 70 odst. 2 Regionální organizace pro hospodářskou integraci přestane být stranou 
této Úmluvy poté, co ji všechny její členské státy vypověděly. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 71 odst. 1 Depozitář a jazyky 
Generální tajemník Organizace spojených národů je určen jako depozitář 
této Úmluvy.  

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 71 odst. 2 Originál této Úmluvy, jejíž anglické, arabské, čínské, francouzské, ruské 
a španělské znění mají stejnou platnost, bude uložen u generálního 
tajemníka Organizace spojených národů. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

 
 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  40/2009 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 1. 1. 2010 
2.  141/1961 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 1. 1. 1962 
3.  418/2011 zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 1. 1. 2012 
4.  45/2013 zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů 1. 8. 2013 
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5.  104/2013 zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 1. 1. 2014 
6.  279/2003 zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů 1. 1. 2004 
7.  89/2012 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. 1. 2014 
8.  99/1963 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 1. 4. 1964 
9.  30/2000  zákon č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 1. 2001 
10.  7/2009 zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 23. 1. 2009 
11.  57/1965 zákon č. 57/1965 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 1. 8. 1965 
12.  178/1990 zákon č. 178/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád 1. 7. 1990 
13.  558/1991 zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství 1. 1. 1992 
14.  292/1993 zákon č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o 

soudech a soudcích 
1. 1. 1994 

15.  152/1995 zákon č. 152/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších 
soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 

1. 9. 1995 

16.  265/2001 zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

1. 1. 2002 

17.  283/2004 zákon č. 283/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění 
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony 

1. 7. 2004 

18.  413/2005 zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 1. 1. 2006 
19.  177/2008 zákon č. 177/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 
1. 7. 2008 

20.  274/2008 zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 1. 1. 2009 
21.  41/2009 zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 1. 1. 2010 
22.  306/2009 zákon č. 306/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony 1. 1. 2010 
23.  181/2011 zákon č. 181/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 7. 2011 
24.  330/2011 zákon č. 330/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve 

znění pozdějších předpisů 
14. 11. 2011 

25.  420/2011 zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 1. 1. 2012 
26.  193/2012 zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 9. 2012 
27.  105/2013 zákon č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 1. 1. 2014 
28.  86/2015 zákon č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

další související zákony 
1. 6. 2015 

29.  165/2015 zákon č. 165/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. 9. 2015 
30.     
31.  150/2016 zákon č. 150/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon 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 pozdějších předpisů, a zákon č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. 7. 2016 

32.  163/2016 zákon č. 163/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 

1. 7. 2016 

33.  183/2016 zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 1. 12. 2016 
34.  264/2016 zákon č. 264/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona 1. 1. 2017 
35.  301/2016 zákon č. 301/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů 6. 10. 2016 
36.  455/2016 zákon č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 2. 2017 
37.  55/2017 zákon č. 55/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 
18. 3. 2017 

38.  253/2008 zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 1. 9. 2008 
39.  18/2012 zákon č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 1. 1. 2013 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32008D0801_190301.doc      str. 93 z 94   

40.  377/2012 zákon č. 377/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů 

1. 1. 2013 

41.  166/2015 zákon č. 166/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů 

1. 10. 2015 

42.  368/2016 zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

1. 1. 2017 

43.  183/2017 zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 1. 7. 2017 
44.  106/1999 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. 1. 2000 
45.  222/2015 zákon č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 10. 9. 2015 
46.  137/2001 zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 
1. 7. 2001 

47.  349/2005 zákon č. 349/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů 

13. 9. 2005 

48.  348/2011 zákon č. 348/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

1. 1. 2012 

49.  159/2006 zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 1. 1. 2007 
50.  14/2017 zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 9. 2. 2017 
51.  21/1992 zákon č. 21/1992 Sb., o bankách 1. 2. 1992 
52.  165/1998  zákon č. 165/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 9. 1998 
53.  126/2002 zákon č. 126/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých 
zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., 
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů 

1. 5. 2002 

54.  257/2004 zákon č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o 
dluhopisech 

1. 5. 2004 

55.  377/2005 zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 

29. 9. 2005 

56.  57/2006 zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 1. 4. 2006 
57.  120/2007 zákon č. 120/2007 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na 

instituce elektronických peněz 
1. 7. 2007 

58.  230/2009 zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 8. 2009 
59.  254/2012 zákon č. 254/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 3. 8. 2012 
60.  135/2014 zákon č. 135/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a 

dohledu nad nimi 
22. 7. 2014 

61.  135/2016 zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 1. 10. 2016 
62.  178/2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 16. 8. 2018 
63.  287/2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 2. 2019 

 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  9224 MSp Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Před předložením 
do vlády. 

10/2018 01/2021 
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2.  9600 MSp Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a 
mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony 
 

 5/2019 4/2020 

3.        
4.        

 
3. Poznámky  

Poř.č. Text poznámky 
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Celex: 32008F0947 Lhůta pro implementaci 6.12.2011 Úřední věstník                     L 337 2008 Gestor MSp Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
Název: Rámcové rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na 

rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Čl. 1 odst. 1 Cíle a oblast působnosti 
 
1. Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je usnadnit společenskou 
rehabilitaci odsouzených osob, zlepšit ochranu obětí a veřejnosti a 
usnadnit uplatňování vhodných probačních opatření a alternativních 
trestů v případě pachatelů trestných činů, kteří nežijí ve státě 
odsouzení. S ohledem na dosažení těchto cílů stanoví toto rámcové 
rozhodnutí pravidla, podle kterých členský stát jiný než ten, ve kterém 
byla dotyčná osoba odsouzena, uznává rozsudky a případně 
rozhodnutí o probaci, vykonává dohled nad probačními opatřeními 
uloženými na základě rozsudku nebo alternativními tresty uloženými 
tímto rozsudkem a přijímá veškerá další rozhodnutí vztahující se k 
tomuto rozsudku, není-li v tomto rámcovém rozhodnutí stanoveno 
jinak. 
 

104/2013 § 323  (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, 
kterým bylo rozhodnuto o  
 a) podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní 
svobody za současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených 
omezení nebo povinností uvedených v § 324 odst. 1,  
 b) podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody nebo ochrannému 
opatření spojenému se zbavením osobní svobody za současného 
stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1,  
 c) podmíněném upuštění od potrestání za současného stanovení dohledu 
nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností uvedených v § 324 
odst. 1, nebo  
 d) uložení trestu nebo ochranného opatření nespojeného se zbavením 
osobní svobody, pokud spočívá v některém z omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1.  
(2) Bylo-li do České republiky zasláno k uznání a výkonu rozhodnutí 
soudu jiného členského státu uvedené v odstavci 1 písm. a), postupuje se 
podle tohoto dílu také při uznání rozhodnutí soudu tohoto členského 
státu, kterým byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody nebo 
ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody, z jehož výkonu 
byla osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, propuštěna.  
(3) Podle tohoto dílu se postupuje i při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí jiného orgánu než soudu, kterým bylo rozhodnuto o 
podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 
nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody za 
současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo 
povinností, nebo jímž byl stanoven dohled nebo uložena přiměřená 
omezení nebo povinnosti na základě rozhodnutí soudu vydaného v 
trestním řízení, kterým bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění z 
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného se zbavením osobní svobody, podmíněném odsouzení k 
takovému trestu nebo ochrannému opatření anebo o podmíněném 
upuštění od potrestání.  
(4) Bylo-li do České republiky zasláno k uznání a výkonu rozhodnutí 
jiného členského státu uvedené v odstavci 3 vydané jiným orgánem než 
soudem, postupuje se podle tohoto dílu také při uznání rozhodnutí soudu 
jiného členského státu, kterým  
 a) byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření 
spojené se zbavením osobní svobody, z jehož výkonu byla osoba, vůči 
níž takové rozhodnutí směřuje, propuštěna,  
 b) bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného 
trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením 

PT  
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Celex: 32008F0947 Lhůta pro implementaci 6.12.2011 Úřední věstník                     L 337 2008 Gestor MSp Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

osobní svobody,  
 c) bylo rozhodnuto o podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody 
nebo ochrannému opatření spojenému se zbavením osobní svobody, 
nebo  
 d) bylo rozhodnuto o podmíněném upuštění od potrestání.  
(5) Podle tohoto dílu se postupuje, pokud jiný členský stát uplatňuje 
právní předpisy k provedení příslušného právního předpisu Evropské 
unie33).  

Čl. 1 odst. 2 
písm. a) 

2. Toto rámcové rozhodnutí se vztahuje pouze na 
a) uznávání rozsudků a případně rozhodnutí o probaci; 
 

104/2013 § 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, 
kterým bylo rozhodnuto o  
 a) podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní 
svobody za současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených 
omezení nebo povinností uvedených v § 324 odst. 1,  
 b) podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody nebo ochrannému 
opatření spojenému se zbavením osobní svobody za současného 
stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1,  
 c) podmíněném upuštění od potrestání za současného stanovení dohledu 
nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností uvedených v § 324 
odst. 1, nebo  
 d) uložení trestu nebo ochranného opatření nespojeného se zbavením 
osobní svobody, pokud spočívá v některém z omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1.   

PT  

  104/2013 § 323 odst. 3 (3) Podle tohoto dílu se postupuje i při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí jiného orgánu než soudu, kterým bylo rozhodnuto o 
podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 
nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody za 
současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo 
povinností, nebo jímž byl stanoven dohled nebo uložena přiměřená 
omezení nebo povinnosti na základě rozhodnutí soudu vydaného v 
trestním řízení, kterým bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění z 
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného se zbavením osobní svobody, podmíněném odsouzení k 
takovému trestu nebo ochrannému opatření anebo o podmíněném 
upuštění od potrestání.  

 

  

Čl. 1 odst. 2 
písm. b) 

b) předání odpovědnosti za dohled nad probačními opatřeními a 
alternativními tresty; 
 

104/2013 § 323 odst. 1  (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, 
kterým bylo rozhodnuto o  
 a) podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní 
svobody za současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

omezení nebo povinností uvedených v § 324 odst. 1,  
 b) podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody nebo ochrannému 
opatření spojenému se zbavením osobní svobody za současného 
stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1,  
 c) podmíněném upuštění od potrestání za současného stanovení dohledu 
nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností uvedených v § 324 
odst. 1, nebo  
 d) uložení trestu nebo ochranného opatření nespojeného se zbavením 
osobní svobody, pokud spočívá v některém z omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1.  

  104/2013 § 323 odst. 3 (3) Podle tohoto dílu se postupuje i při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí jiného orgánu než soudu, kterým bylo rozhodnuto o 
podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 
nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody za 
současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo 
povinností, nebo jímž byl stanoven dohled nebo uložena přiměřená 
omezení nebo povinnosti na základě rozhodnutí soudu vydaného v 
trestním řízení, kterým bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění z 
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného se zbavením osobní svobody, podmíněném odsouzení k 
takovému trestu nebo ochrannému opatření anebo o podmíněném 
upuštění od potrestání.  

 

  

Čl. 1 odst. 2 
písm. c) 

c) všechna další rozhodnutí spojená s rozhodnutími uvedenými v 
písmenech a) a b), 
jak je popsáno a stanoveno v tomto rámcovém rozhodnutí. 
 

104/2013 § 323 odst. 1  (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, 
kterým bylo rozhodnuto o  
 a) podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní 
svobody za současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených 
omezení nebo povinností uvedených v § 324 odst. 1,  
 b) podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody nebo ochrannému 
opatření spojenému se zbavením osobní svobody za současného 
stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1,  
 c) podmíněném upuštění od potrestání za současného stanovení dohledu 
nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností uvedených v § 324 
odst. 1, nebo  
 d) uložení trestu nebo ochranného opatření nespojeného se zbavením 
osobní svobody, pokud spočívá v některém z omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1.  

PT  

  104/2013 § 323 odst. 2 (2) Bylo-li do České republiky zasláno k uznání a výkonu rozhodnutí 
soudu jiného členského státu uvedené v odstavci 1 písm. a), postupuje se 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

podle tohoto dílu také při uznání rozhodnutí soudu tohoto členského 
státu, kterým byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody nebo 
ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody, z jehož výkonu 
byla osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, propuštěna.  
 

  104/2013 § 323 odst. 3 (3) Podle tohoto dílu se postupuje i při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí jiného orgánu než soudu, kterým bylo rozhodnuto o 
podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 
nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody za 
současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo 
povinností, nebo jímž byl stanoven dohled nebo uložena přiměřená 
omezení nebo povinnosti na základě rozhodnutí soudu vydaného v 
trestním řízení, kterým bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění z 
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného se zbavením osobní svobody, podmíněném odsouzení k 
takovému trestu nebo ochrannému opatření anebo o podmíněném 
upuštění od potrestání. 

  

  104/2013 § 323 odst. 4 (4) Bylo-li do České republiky zasláno k uznání a výkonu rozhodnutí 
jiného členského státu uvedené v odstavci 3 vydané jiným orgánem než 
soudem, postupuje se podle tohoto dílu také při uznání rozhodnutí soudu 
jiného členského státu, kterým  
 a) byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření 
spojené se zbavením osobní svobody, z jehož výkonu byla osoba, vůči 
níž takové rozhodnutí směřuje, propuštěna,  
 b) bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného 
trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením 
osobní svobody,  
 c) bylo rozhodnuto o podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody 
nebo ochrannému opatření spojenému se zbavením osobní svobody, 
nebo  
 d) bylo rozhodnuto o podmíněném upuštění od potrestání. 

  

Čl. 1 odst. 3 
písm. a) 

3. Toto rámcové rozhodnutí se nevztahuje na 
a) výkon rozsudků v trestních věcech ukládajících trest odnětí 
svobody nebo opatření spojené se zbavením osobní svobody, které 
spadají do oblasti působnosti rámcového rozhodnutí 2008/909/SVV; 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 1 odst. 3 
písm. b) 

b) uznávání a výkon peněžitých trestů a pokut a příkazů ke konfiskaci, 
které spadají do oblasti působnosti rámcového rozhodnutí Rady 
2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady 
vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut [5] a rámcového 
rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování 
zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci [6]. 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 1 odst. 4 4. Tímto rámcovým rozhodnutím není dotčena povinnost ctít základní   Irelevantní z hlediska implementace NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

práva a zachovávat základní právní zásady zakotvené v článku 6 
Smlouvy o Evropské unii. 
 

Čl. 2 odst. 1 
písm. a) 

Definice 
 
Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí: 
 
1) "rozsudkem" pravomocné rozhodnutí nebo příkaz soudu 
vydávajícího státu, který stanoví, že fyzická osoba spáchala trestný 
čin, a ukládá jí 
 
a) trest odnětí svobody nebo opatření spojené se zbavením osobní 
svobody, pokud bylo na základě tohoto rozsudku nebo následného 
rozhodnutí o probaci rozhodnuto o jejím podmíněném propuštění; 
 

104/2013 § 323 odst. 1  (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, 
kterým bylo rozhodnuto o  
 a) podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní 
svobody za současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených 
omezení nebo povinností uvedených v § 324 odst. 1,  
 b) podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody nebo ochrannému 
opatření spojenému se zbavením osobní svobody za současného 
stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1,  
 c) podmíněném upuštění od potrestání za současného stanovení dohledu 
nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností uvedených v § 324 
odst. 1, nebo  
 d) uložení trestu nebo ochranného opatření nespojeného se zbavením 
osobní svobody, pokud spočívá v některém z omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1.  
 

PT  

  104/2013 § 323 odst. 2 (2) Bylo-li do České republiky zasláno k uznání a výkonu rozhodnutí 
soudu jiného členského státu uvedené v odstavci 1 písm. a), postupuje se 
podle tohoto dílu také při uznání rozhodnutí soudu tohoto členského 
státu, kterým byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody nebo 
ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody, z jehož výkonu 
byla osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, propuštěna.   

  

  104/2013 § 336 odst. 1 
písm. a) 

(1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu k uznání a 
výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnuto o  
 a) podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody za 
současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo 
povinností,  
… 

  

Čl. 2 odst. 1 
písm. b) 

b) podmíněný trest; 
 

104/2013 § 323 odst. 1 
písm. b) 

(1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, 
kterým bylo rozhodnuto o  
… 
 b) podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody nebo ochrannému 
opatření spojenému se zbavením osobní svobody za současného 
stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1,  
... 
 

PT  

  104/2013 § 336 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu k uznání a   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

písm. b) výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnuto o 
… 
 b) stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo 
povinností podmíněně odsouzenému,  
…  

Čl. 2 odst. 1písm. 
c) 

c) podmíněné odsouzení; 
 

104/2013 § 323 odst. 1 
písm. c) 

(1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, 
kterým bylo rozhodnuto o  
 … 
 c) podmíněném upuštění od potrestání za současného stanovení dohledu 
nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností uvedených v § 324 
odst. 1, nebo  
… 

PT  

  104/2013 § 336 odst. 1 
písm. c) 

(1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu k uznání a 
výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnuto o 
… 
c) podmíněném upuštění od potrestání za současného stanovení dohledu, 
… 

  

Čl. 2 odst. 1 
písm. d) 

d) alternativní trest; 
 

104/2013 § 323 odst. 1 
písm. d) 

(1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, 
kterým bylo rozhodnuto o  
 … 
 d) uložení trestu nebo ochranného opatření nespojeného se zbavením 
osobní svobody, pokud spočívá v některém z omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1.  

 

PT  

  104/2013 § 323 odst. 1 
písm. e) 

(1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu k uznání a 
výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnuto o  
…  
e) uložení trestu obecně prospěšných prací,  
….  

  

  104/2013 § 323 odst. 1 
písm. f) 

(1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu k uznání a 
výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnuto o  
…  
f) uložení trestu zákazu činnosti,  
…  

  

  104/2013 § 323 odst. 1 
písm. g) 

(1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu k uznání a 
výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnuto o  
…  
… 
g) uložení trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské 
akce, nebo  
…  

  

  104/2013 § 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu k uznání a   
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rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

písm. h) výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnuto o  
…  
h) uložení ambulantního ochranného léčení.  

Čl. 2 odst. 2 2) "podmíněným trestem" trest odnětí svobody nebo opatření spojené 
se zbavením osobní svobody, jejichž výkon se při vynesení rozsudku 
zcela nebo částečně podmíněně odkládá za současného uložení 
jednoho nebo více probačních opatření. Tato probační opatření mohou 
být stanovena buď v samotném rozsudku nebo v samostatném 
rozhodnutí o probaci vydaném příslušným orgánem; 
 

104/2013  § 323 odst. 1 
písm. b) 

(1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, 
kterým bylo rozhodnuto o  
… 
 b) podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody nebo ochrannému 
opatření spojenému se zbavením osobní svobody za současného 
stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1,  
... 

PT  

Čl. 2 odst. 3 3) "podmíněným odsouzením" rozsudek, kterým se podmíněně 
upouští od potrestání za současného uložení jednoho či více 
probačních opatření nebo kterým se ukládá jedno nebo více 
probačních opatření namísto trestu odnětí svobody nebo opatření 
spojeného se zbavením osobní svobody. Tato probační opatření 
mohou být stanovena buď v samotném rozsudku, nebo v samostatném 
rozhodnutí o probaci vydaném příslušným orgánem; 
 

104/2013 § 323 odst. 1 
písm. c) 

(1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, 
kterým bylo rozhodnuto o  
 … 
 c) podmíněném upuštění od potrestání za současného stanovení dohledu 
nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností uvedených v § 324 
odst. 1, nebo  
… 

PT  

Čl. 2 odst. 4 4) "alternativním trestem" jiný trest než trest odnětí svobody, opatření 
spojené se zbavením osobní svobody nebo peněžitý trest či pokuta, 
ukládající povinnost nebo příkaz; 
 

104/2013 § 323 odst. 1 
písm. d) 

(1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, 
kterým bylo rozhodnuto o  
 … 
 d) uložení trestu nebo ochranného opatření nespojeného se zbavením 
osobní svobody, pokud spočívá v některém z omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1.  
 

PT  

Čl. 2 odst. 5 
písm. a) 

5) "rozhodnutím o probaci" rozsudek nebo pravomocné rozhodnutí 
příslušného orgánu vydávajícího státu přijaté na základě rozsudku, 
 
a) jímž je rozhodnuto o podmíněném propuštění nebo 
 

104/2013 § 323 odst. 1 
písm. a) 

(1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, 
kterým bylo rozhodnuto o  
  a) podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní 
svobody za současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených 
omezení nebo povinností uvedených v § 324 odst. 1,  
 … 
 

PT  

  104/2013 § 323 odst. 3 
a 4 

(3) Podle tohoto dílu se postupuje i při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí jiného orgánu než soudu, kterým bylo rozhodnuto o 
podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 
nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody za 
současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo 
povinností, nebo jímž byl stanoven dohled nebo uložena přiměřená 
omezení nebo povinnosti na základě rozhodnutí soudu vydaného v 
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rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

trestním řízení, kterým bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění z 
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného se zbavením osobní svobody, podmíněném odsouzení k 
takovému trestu nebo ochrannému opatření anebo o podmíněném 
upuštění od potrestání.  
 

  104/2013 § 323 odst. 4 (4) Bylo-li do České republiky zasláno k uznání a výkonu rozhodnutí 
jiného členského státu uvedené v odstavci 3 vydané jiným orgánem než 
soudem, postupuje se podle tohoto dílu také při uznání rozhodnutí soudu 
jiného členského státu, kterým  
 a) byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření 
spojené se zbavením osobní svobody, z jehož výkonu byla osoba, vůči 
níž takové rozhodnutí směřuje, propuštěna,  
 b) bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného 
trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením 
osobní svobody,  
 c) bylo rozhodnuto o podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody 
nebo ochrannému opatření spojenému se zbavením osobní svobody, 
nebo  
 d) bylo rozhodnuto o podmíněném upuštění od potrestání 

  

Čl. 2 odst. 5 
písm. b) 

b) jež ukládá probační opatření; 
 

104/2013 § 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, 
kterým bylo rozhodnuto o  
 a) podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní 
svobody za současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených 
omezení nebo povinností uvedených v § 324 odst. 1,  
 b) podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody nebo ochrannému 
opatření spojenému se zbavením osobní svobody za současného 
stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1,  
 c) podmíněném upuštění od potrestání za současného stanovení dohledu 
nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností uvedených v § 324 
odst. 1, nebo  
 d) uložení trestu nebo ochranného opatření nespojeného se zbavením 
osobní svobody, pokud spočívá v některém z omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1.  
 

PT  

  104/2013 § 323 odst. 3  (3) Podle tohoto dílu se postupuje i při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí jiného orgánu než soudu, kterým bylo rozhodnuto o 
podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 
nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody za 
současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo 
povinností, nebo jímž byl stanoven dohled nebo uložena přiměřená 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

omezení nebo povinnosti na základě rozhodnutí soudu vydaného v 
trestním řízení, kterým bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění z 
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného se zbavením osobní svobody, podmíněném odsouzení k 
takovému trestu nebo ochrannému opatření anebo o podmíněném 
upuštění od potrestání.  
  

  104/2013 § 323 odst. 4 (4) Bylo-li do České republiky zasláno k uznání a výkonu rozhodnutí 
jiného členského státu uvedené v odstavci 3 vydané jiným orgánem než 
soudem, postupuje se podle tohoto dílu také při uznání rozhodnutí soudu 
jiného členského státu, kterým  
 a) byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření 
spojené se zbavením osobní svobody, z jehož výkonu byla osoba, vůči 
níž takové rozhodnutí směřuje, propuštěna,  
 b) bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného 
trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením 
osobní svobody,  
 c) bylo rozhodnuto o podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody 
nebo ochrannému opatření spojenému se zbavením osobní svobody, 
nebo  
 d) bylo rozhodnuto o podmíněném upuštění od potrestání. 

  

Čl. 2 odst. 6 6) "podmíněným propuštěním" pravomocné rozhodnutí příslušného 
orgánu nebo vyplývající z vnitrostátního práva o předčasném 
propuštění odsouzené osoby po výkonu části trestu odnětí svobody 
nebo opatření spojeného se zbavením osobní svobody za současného 
uložení jednoho nebo více probačních opatření; 
 

104/2013 § 323 odst. 1 
písm. a) 

(1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, 
kterým bylo rozhodnuto o  
  a) podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní 
svobody za současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených 
omezení nebo povinností uvedených v § 324 odst. 1,  
 

PT  

  104/2013 § 323 odst. 3  (3) Podle tohoto dílu se postupuje i při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí jiného orgánu než soudu, kterým bylo rozhodnuto o 
podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 
nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody za 
současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo 
povinností, nebo jímž byl stanoven dohled nebo uložena přiměřená 
omezení nebo povinnosti na základě rozhodnutí soudu vydaného v 
trestním řízení, kterým bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění z 
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného se zbavením osobní svobody, podmíněném odsouzení k 
takovému trestu nebo ochrannému opatření anebo o podmíněném 
upuštění od potrestání.  
 

  

  104/2013 § 323 odst. 4 (4) Bylo-li do České republiky zasláno k uznání a výkonu rozhodnutí 
jiného členského státu uvedené v odstavci 3 vydané jiným orgánem než 
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Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

soudem, postupuje se podle tohoto dílu také při uznání rozhodnutí soudu 
jiného členského státu, kterým  
 a) byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření 
spojené se zbavením osobní svobody, z jehož výkonu byla osoba, vůči 
níž takové rozhodnutí směřuje, propuštěna,  
 b) bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného 
trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením 
osobní svobody,  
 c) bylo rozhodnuto o podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody 
nebo ochrannému opatření spojenému se zbavením osobní svobody, 
nebo  
 d) bylo rozhodnuto o podmíněném upuštění od potrestání. 

Čl. 2 odst. 7 7) "probačním opatřením" povinnosti a příkazy uložené příslušným 
orgánem fyzické osobě v souladu s vnitrostátním právem vydávajícího 
státu v souvislosti s podmíněným trestem, podmíněným odsouzením 
nebo podmíněným propuštěním; 
 

104/2013 § 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, 
kterým bylo rozhodnuto o  
 a) podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní 
svobody za současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených 
omezení nebo povinností uvedených v § 324 odst. 1,  
 b) podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody nebo ochrannému 
opatření spojenému se zbavením osobní svobody za současného 
stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1,  
 c) podmíněném upuštění od potrestání za současného stanovení dohledu 
nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností uvedených v § 324 
odst. 1, nebo  
 d) uložení trestu nebo ochranného opatření nespojeného se zbavením 
osobní svobody, pokud spočívá v některém z omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1.  
 

PT  

  104/2013 § 323 odst. 3 (3) Podle tohoto dílu se postupuje i při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí jiného orgánu než soudu, kterým bylo rozhodnuto o 
podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 
nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody za 
současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo 
povinností, nebo jímž byl stanoven dohled nebo uložena přiměřená 
omezení nebo povinnosti na základě rozhodnutí soudu vydaného v 
trestním řízení, kterým bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění z 
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného se zbavením osobní svobody, podmíněném odsouzení k 
takovému trestu nebo ochrannému opatření anebo o podmíněném 
upuštění od potrestání.  

  

Čl. 2 odst. 8 8) "vydávajícím státem" členský stát, ve kterém je rozsudek vynesen; 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Čl. 2 odst. 9 9) "vykonávajícím státem" členský stát, ve kterém se provádí dohled 
nad probačními opatřeními a alternativními tresty v návaznosti na 
rozhodnutí v souladu s článkem 8. 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 3 odst. 1 Určení příslušných orgánů 
 
1. Každý členský stát uvědomí generální sekretariát Rady, který orgán 
nebo orgány jsou podle jeho vnitrostátního práva příslušné jednat v 
souladu s tímto rámcovým rozhodnutím, je-li vydávajícím nebo 
vykonávajícím státem. 
 

  Irelevantní z hlediska implementace  NT  

Čl. 3 odst. 2 2. Členský stát může určit jiné než justiční orgány jako orgány 
příslušné pro rozhodování podle tohoto rámcového rozhodnutí za 
předpokladu, že tyto orgány mají pravomoc přijímat rozhodnutí 
obdobné povahy podle jeho vnitrostátního práva a postupů. 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 3 odst. 3 3. Pokud rozhodnutí podle čl. 14 odst. 1 písm. b) nebo c) přijímá jiný 
příslušný orgán než soud, zajistí členské státy, aby na žádost dotčené 
osoby mohlo být toto rozhodnutí přezkoumáno soudem nebo jiným 
nezávislým orgánem soudního typu. 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 3 odst. 4 4. Generální sekretariát Rady zpřístupní obdržené informace všem 
členským státům a Komisi. 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 4 odst. 1 
písm. a) 

Druhy probačních opatření a alternativních trestů 
 
1. Toto rámcové rozhodnutí se vztahuje na tyto probační opatření 
nebo alternativní tresty: 
 
a) povinnost odsouzené osoby informovat určitý orgán o každé změně 
bydliště nebo pracoviště; 
 

104/2013 § 324 odst. 1 
písm. a) 

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání 
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:  
  
 a) informovat příslušný orgán o změně místa pobytu nebo výkonu 
práce,  
  
... 

PT  

  104/2013 § 336 odst. 2 (2) Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) lze zaslat jinému 
členskému státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládají omezení 
nebo povinnosti uvedené v § 324 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o 
kterých jiný členský stát oznámil 37), že nad nimi lze na jeho území 
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu. 
 

  

Čl. 4 odst. 1 
písm. b) 

b) povinnost zdržet se návštěv určitých lokalit, míst nebo vymezených 
oblastí ve vydávajícím nebo vykonávajícím státě; 
 

104/2013 § 324 odst. 1 
písm. b) 

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání 
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:  
… 
 b) zdržet se návštěv určitých míst,  
... 
 

PT  
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Poznámka 
 

  104/2013 § 336 odst. 2 (2) Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) lze zaslat jinému 
členskému státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládají omezení 
nebo povinnosti uvedené v § 324 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o 
kterých jiný členský stát oznámil 37), že nad nimi lze na jeho území 
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu. 
 

  

Čl. 4 odst. 1 
písm. c) 

c) omezení vztahující se k možnosti opustit území vykonávajícího 
státu; 
 

104/2013 § 324 odst. 1 
písm. c) 

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání 
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:  
 … 
 c) zákaz vycestovat,  
 … 

 

PT  

  104/2013 § 336 odst. 2 (2) Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) lze zaslat jinému 
členskému státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládají omezení 
nebo povinnosti uvedené v § 324 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o 
kterých jiný členský stát oznámil 37), že nad nimi lze na jeho území 
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu. 
 

  

Čl. 4 odst. 1 
písm. d) 

d) příkazy týkající se chování, bydliště, vzdělávání a školení, způsobů 
trávení volného času nebo stanovící omezení či způsoby výkonu 
zaměstnání; 
 

104/2013 § 324 odst. 1 
písm. d) 
 
 

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání 
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:  
… 
 d) zákaz činnosti,  
… 

PT  

  104/2013 § 324 odst. 1 
písm. e) 

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání 
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:  
… 
e) omezení a povinnosti týkající se chování, bydliště, vzdělávání, 
volnočasových aktivit nebo výkonu určitého zaměstnání, povolání nebo 
funkce,  
 … 

  

  104/2013 § 336 odst. 2 (2) Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) lze zaslat jinému 
členskému státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládají omezení 
nebo povinnosti uvedené v § 324 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o 
kterých jiný členský stát oznámil 37), že nad nimi lze na jeho území 
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu. 
 

  

Čl. 4 odst. 1 
písm. e) 

e) povinnost hlásit se ve stanovené době určenému orgánu; 
 

104/2013 § 324 odst. 1 
písm. f) 

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání 
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:  
 … 
 f) hlásit se ve stanovené době příslušnému orgánu,  
 … 

PT  

  104/2013 § 336 odst. 2 (2) Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) lze zaslat jinému 
členskému státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládají omezení 
nebo povinnosti uvedené v § 324 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

kterých jiný členský stát oznámil 37), že nad nimi lze na jeho území 
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu. 
 

Čl. 4 odst. 1 
písm. f) 

f) povinnost zdržet se styku s určitými osobami; 
 

104/2013 § 324 odst. 1 
písm. g) 

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání 
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:  
 … 
 g) zdržet se styku s určitými osobami,  
 … 

 

PT  

  104/2013 § 336 odst. 2 (2) Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) lze zaslat jinému 
členskému státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládají omezení 
nebo povinnosti uvedené v § 324 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o 
kterých jiný členský stát oznámil 37), že nad nimi lze na jeho území 
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu. 
 

  

Čl. 4 odst. 1 
písm. g) 

g) povinnost zdržet se kontaktu s určitými předměty, které byly nebo 
by mohly být použity odsouzenou osobou za účelem spáchání 
trestného činu; 
 

104/2013 § 324 odst. 1 
písm. h) 

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání 
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:  
 … 
 h) zdržet se styku s určitými předměty, které byly nebo by mohly být 
užity ke spáchání trestného činu,  
… 

PT  

  104/2013 § 336 odst. 2 (2) Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) lze zaslat jinému 
členskému státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládají omezení 
nebo povinnosti uvedené v § 324 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o 
kterých jiný členský stát oznámil 37), že nad nimi lze na jeho území 
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu. 
 

  

Čl. 4 odst. 1 
písm. h) 

h) povinnost finančně nahradit škodu způsobenou trestným činem a 
povinnost prokázat splnění této povinnosti; 
 

104/2013 § 324 odst. 1 
písm. i) 

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání 
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:  
 … 
 i) nahradit poškozenému škodu způsobenou trestným činem,  
 ... 

PT  

  104/2013 § 336 odst. 2 (2) Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) lze zaslat jinému 
členskému státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládají omezení 
nebo povinnosti uvedené v § 324 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o 
kterých jiný členský stát oznámil 37), že nad nimi lze na jeho území 
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu. 
 

  

Čl. 4 odst. 1 
písm. i) 

i) povinnost vykonat obecně prospěšnou práci; 
 

104/2013 § 324 odst. 1 
písm. j) 

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání 
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:  
 … 
 j) vykonat obecně prospěšné práce,  
… 

PT  

  104/2013 § 336 odst. 2 (2) Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) lze zaslat jinému   
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Poznámka 
 

členskému státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládají omezení 
nebo povinnosti uvedené v § 324 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o 
kterých jiný členský stát oznámil 37), že nad nimi lze na jeho území 
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu. 
 

Čl. 4 odst. 1 
písm. j) 

j) povinnost spolupracovat s probačním úředníkem nebo s 
pracovníkem sociální služby činným v oblasti práce s odsouzenými 
osobami; 
 

104/2013 § 324 odst. 1 
písm. k) 
 

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání 
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:  
 … 
 k) spolupracovat s probačním úředníkem nebo s pracovníkem sociální 
služby činným v oblasti práce s odsouzenými osobami,  
… 

PT  

  104/2013 § 336 odst. 2 (2) Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) lze zaslat jinému 
členskému státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládají omezení 
nebo povinnosti uvedené v § 324 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o 
kterých jiný členský stát oznámil 37), že nad nimi lze na jeho území 
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu. 
 

  

Čl. 4 odst. 1 
písm. k) 

k) povinnost podrobit se léčení nebo léčbě závislosti na návykových 
látkách. 
 

104/2013 § 324 odst. 1 
písm. l) 

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání 
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:  
 … 
 l) podrobit se léčení závislosti na návykových látkách.  
  

 

PT  

  104/2013 § 336 odst. 2 (2) Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) lze zaslat jinému 
členskému státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládají omezení 
nebo povinnosti uvedené v § 324 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o 
kterých jiný členský stát oznámil 37), že nad nimi lze na jeho území 
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu. 
 

  

Čl. 4 odst. 2 2. Každý členský stát při provádění tohoto rámcového rozhodnutí 
oznámí generálnímu sekretariátu Rady, nad kterými probačními 
opatřeními a alternativními tresty kromě těch, jež jsou uvedeny v 
odstavci 1, je připraven vykonávat dohled. Generální sekretariát Rady 
zpřístupní obdržené informace všem členským státům a Komisi. 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 5 odst. 1 Kritéria pro postoupení rozsudku a případně rozhodnutí o 
probaci 

 
1. Příslušný orgán vydávajícího státu může postoupit rozsudek a 
případně rozhodnutí o probaci příslušnému orgánu členského státu, v 
němž má odsouzená osoba oprávněný obvyklý pobyt, pokud se 
odsouzená osoba do tohoto státu vrátila nebo má v úmyslu se tam 
vrátit. 
 

104/2013 § 337 odst. 1 Zaslání rozhodnutí 
 
(1) Je-li to zapotřebí pro zajištění řádného výkonu rozhodnutí, může 
soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni, zaslat toto rozhodnutí 
příslušnému orgánu jiného členského státu za účelem jeho uznání a 
výkonu, pokud osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, má v tomto 
členském státu obvyklé bydliště a zdržuje se na jeho území nebo z 
okolností vyplývá, že zamýšlí vrátit se do tohoto státu. Rozhodnutí lze 
zaslat za účelem jeho uznání a výkonu i do členského státu, u kterého 
nejsou splněny podmínky uvedené ve větě první, pokud o to osoba, vůči 

PT  
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Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

níž takové rozhodnutí směřuje, požádá a tento členský stát s převzetím 
rozhodnutí souhlasí. Rozhodnutí nelze zaslat za účelem uznání a výkonu 
souběžně do více členských států.  

 
Čl. 5 odst. 2 2. Příslušný orgán vydávajícího státu může na žádost odsouzené osoby 

postoupit rozsudek a případně rozhodnutí o probaci příslušnému 
orgánu jiného členského státu, než je členský stát, v němž má 
odsouzená osoba oprávněný obvyklý pobyt, pokud tento orgán s 
takovým postoupením souhlasil. 
 

104/2013 § 337 odst. 1 Zaslání rozhodnutí 
 
(1) Je-li to zapotřebí pro zajištění řádného výkonu rozhodnutí, může 
soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni, zaslat toto rozhodnutí 
příslušnému orgánu jiného členského státu za účelem jeho uznání a 
výkonu, pokud osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, má v tomto 
členském státu obvyklé bydliště a zdržuje se na jeho území nebo z 
okolností vyplývá, že zamýšlí vrátit se do tohoto státu. Rozhodnutí lze 
zaslat za účelem jeho uznání a výkonu i do členského státu, u kterého 
nejsou splněny podmínky uvedené ve větě první, pokud o to osoba, vůči 
níž takové rozhodnutí směřuje, požádá a tento členský stát s převzetím 
rozhodnutí souhlasí. Rozhodnutí nelze zaslat za účelem uznání a výkonu 
souběžně do více členských států.  

 

PT  

Čl. 5 odst. 3 3. Při provádění tohoto rámcového rozhodnutí stanoví členské státy, 
za jakých podmínek mohou jejich příslušné orgány s postoupením 
rozsudku a případně rozhodnutí o probaci podle odstavce 2 souhlasit. 
 

104/2013 § 324 odst. 1  Podmínky pro převzetí rozhodnutí  
 
(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání 
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:   
 a) informovat příslušný orgán o změně místa pobytu nebo výkonu 
práce,  
 b) zdržet se návštěv určitých míst,  
 c) zákaz vycestovat,  
 d) zákaz činnosti,  
 e) omezení a povinnosti týkající se chování, bydliště, vzdělávání, 
volnočasových aktivit nebo výkonu určitého zaměstnání, povolání nebo 
funkce,  
 f) hlásit se ve stanovené době příslušnému orgánu,  
 g) zdržet se styku s určitými osobami,  
 h) zdržet se styku s určitými předměty, které byly nebo by mohly být 
užity ke spáchání trestného činu,  
 i) nahradit poškozenému škodu způsobenou trestným činem,  
 j) vykonat obecně prospěšné práce,   
 k) spolupracovat s probačním úředníkem nebo s pracovníkem sociální 
služby činným v oblasti práce s odsouzenými osobami,  
 l) podrobit se léčení závislosti na návykových látkách.  
  

PT  

  104/2013 § 324 odst. 2 (2) Rozhodnutí jiného členského státu splňující podmínku uvedenou v 
odstavci 1 se převezme za účelem jeho uznání a výkonu, jestliže osoba, 
vůči níž směřuje, má v České republice obvyklé bydliště a zdržuje se na 
jejím území nebo lze důvodně předpokládat, že se zamýšlí vrátit do 
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Poznámka 
 

České republiky.  
 

  104/2013 § 324 odst. 3 (3) Rozhodnutí jiného členského státu splňující podmínku uvedenou v 
odstavci 1 lze převzít za účelem jeho uznání a výkonu i bez splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2, jestliže  
 a) osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, požádá o jeho zaslání do 
České republiky za účelem uznání a výkonu,  
 b) osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, se zdržuje na území 
České republiky nebo lze důvodně předpokládat, že se zde zamýšlí 
zdržovat, a  
 c) samosoudce souhlasí s převzetím takového rozhodnutí k uznání a 
výkonu v České republice z důvodu vhodnosti a účelnosti takového 
postupu, pokud jde o zajištění úspěšného začlenění této osoby do 
společnosti.  
 

  

Čl. 5 odst. 4 4. Každý členský stát učiní generálnímu sekretariátu Rady prohlášení, 
ve kterém informuje o podmínkách stanovených podle odstavce 3. 
Členské státy mohou toto prohlášení kdykoli změnit. Generální 
sekretariát zpřístupní obdržené informace všem členským státům a 
Komisi. 

 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 6 odst. 1 Postoupení rozsudku a případně rozhodnutí o probaci 
 
1. Postupuje-li v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2 příslušný orgán 
vydávajícího státu rozsudek a případně rozhodnutí o probaci jinému 
členskému státu, zajistí, aby k němu bylo přiloženo osvědčení, jehož 
jednotný formulář je obsažen v příloze I. 
 

104/2013 § 337 odst. 2 (2) Rozhodnutí zašle soud příslušnému orgánu jiného členského státu 
spolu s osvědčením na stanoveném formuláři34) přeloženým do úředního 
jazyka nebo jednoho z úředních jazyků tohoto členského státu, nebo do 
jazyka, v němž tento stát osvědčení podle svého prohlášení35) přijímá.  
 

PT  

Čl. 6 odst. 2 2. Rozsudek a případně rozhodnutí o probaci společně s osvědčením 
uvedeným v odstavci 1 předává příslušný orgán vydávajícího státu 
přímo příslušnému orgánu vykonávajícího státu jakýmkoli způsobem 
umožňujícím vyhotovení písemného záznamu a zajišťujícím, že 
vykonávající stát se může přesvědčit o jeho pravosti. Originál 
rozsudku a rozhodnutí o probaci nebo jejich ověřená kopie a originál 
osvědčení se na požádání zašlou příslušnému orgánu vykonávajícího 
státu. Veškerá úřední sdělení rovněž probíhají přímo mezi uvedenými 
příslušnými orgány. 
 

104/2013 § 337 odst. 1 Zaslání rozhodnutí  
 

(1) Je-li to zapotřebí pro zajištění řádného výkonu rozhodnutí, může 
soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni, zaslat toto rozhodnutí 
příslušnému orgánu jiného členského státu za účelem jeho uznání a 
výkonu, pokud osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, má v tomto 
členském státu obvyklé bydliště a zdržuje se na jeho území nebo z 
okolností vyplývá, že zamýšlí vrátit se do tohoto státu. Rozhodnutí lze 
zaslat za účelem jeho uznání a výkonu i do členského státu, u kterého 
nejsou splněny podmínky uvedené ve větě první, pokud o to osoba, vůči 
níž takové rozhodnutí směřuje, požádá a tento členský stát s převzetím 
rozhodnutí souhlasí. Rozhodnutí nelze zaslat za účelem uznání a výkonu 
souběžně do více členských států.  

PT  

  104/2013 § 337 odst. 2 (2) Rozhodnutí zašle soud příslušnému orgánu jiného členského státu 
spolu s osvědčením na stanoveném formuláři34) přeloženým do úředního 
jazyka nebo jednoho z úředních jazyků tohoto členského státu, nebo do 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

jazyka, v němž tento stát osvědčení podle svého prohlášení35) přijímá. 
  104/2013 § 337 odst. 3 (3) Na žádost příslušného orgánu jiného členského státu poskytne soud 

dodatkové informace a doplnění potřebná pro účely uznání a výkonu 
tohoto rozhodnutí.  

 

  

  104/2013 § 326 odst. 1 Řízení o uznání a výkonu 
 

(1) Řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu se 
zahajuje okamžikem, kdy bylo příslušnému soudu doručeno rozhodnutí 
jiného členského státu spolu s osvědčením, popřípadě alespoň 
osvědčení, nebo rozhodnutí jiného členského státu s požadavkem na 
postup podle tohoto dílu.  

 

  

Čl. 6 odst. 3 3. Osvědčení uvedené v odstavci 1 podepisuje a správnost jeho obsahu 
potvrzuje příslušný orgán vydávajícího státu. 
 

104/2013 § 337 odst. 2 (2) Rozhodnutí zašle soud příslušnému orgánu jiného členského státu 
spolu s osvědčením na stanoveném formuláři34) přeloženým do úředního 
jazyka nebo jednoho z úředních jazyků tohoto členského státu, nebo do 
jazyka, v němž tento stát osvědčení podle svého prohlášení35) přijímá.  

 

PT  

Čl. 6 odst. 4 4. Kromě opatření a trestů uvedených v čl. 4 odst. 1 obsahuje 
osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku jen takové opatření či 
tresty, které vykonávající stát oznámil v souladu s čl. 4 odst. 2. 
 

104/2013 § 336 odst. 2 (2) Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) lze zaslat jinému 
členskému státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládají omezení 
nebo povinnosti uvedené v § 324 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o 
kterých jiný členský stát oznámil37), že nad nimi lze na jeho území 
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu.  
  

PT  

  104/2013 § 324 odst. 1 Podmínky pro převzetí rozhodnutí  
 

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání 
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:  
 a) informovat příslušný orgán o změně místa pobytu nebo výkonu 
práce,  
 b) zdržet se návštěv určitých míst,  
 c) zákaz vycestovat,  
 d) zákaz činnosti,  
 e) omezení a povinnosti týkající se chování, bydliště, vzdělávání, 
volnočasových aktivit nebo výkonu určitého zaměstnání, povolání nebo 
funkce,  
 f) hlásit se ve stanovené době příslušnému orgánu,  
 g) zdržet se styku s určitými osobami,  
 h) zdržet se styku s určitými předměty, které byly nebo by mohly být 
užity ke spáchání trestného činu,  
 i) nahradit poškozenému škodu způsobenou trestným činem,  
 j) vykonat obecně prospěšné práce,  
 k) spolupracovat s probačním úředníkem nebo s pracovníkem sociální 
služby činným v oblasti práce s odsouzenými osobami,  
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Poznámka 
 

 l) podrobit se léčení závislosti na návykových látkách.  
  

Čl. 6 odst. 5 5. Příslušný orgán vydávajícího státu postoupí rozsudek a případně 
rozhodnutí o probaci společně s osvědčením uvedeným v odstavci 1 
vždy jen jednomu vykonávajícímu státu. 
 

104/2013  § 337 odst. 1 Zaslání rozhodnutí  
 

(1) Je-li to zapotřebí pro zajištění řádného výkonu rozhodnutí, může 
soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni, zaslat toto rozhodnutí 
příslušnému orgánu jiného členského státu za účelem jeho uznání a 
výkonu, pokud osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, má v tomto 
členském státu obvyklé bydliště a zdržuje se na jeho území nebo z 
okolností vyplývá, že zamýšlí vrátit se do tohoto státu. Rozhodnutí lze 
zaslat za účelem jeho uznání a výkonu i do členského státu, u kterého 
nejsou splněny podmínky uvedené ve větě první, pokud o to osoba, vůči 
níž takové rozhodnutí směřuje, požádá a tento členský stát s převzetím 
rozhodnutí souhlasí. Rozhodnutí nelze zaslat za účelem uznání a výkonu 
souběžně do více členských států.  

 

PT  

Čl. 6 odst. 6 6. Není-li příslušný orgán vykonávajícího státu příslušnému orgánu 
vydávajícího státu znám, provede příslušný orgán vydávajícího státu 
veškerá nezbytná šetření, včetně šetření prostřednictvím kontaktních 
míst Evropské soudní sítě vytvořené společnou akcí Rady 
98/428/SVV [7], aby tuto informaci od vykonávajícího státu získal. 
 

104/2013  § 337 odst. 4 (4) Ministerstvo poskytne na žádost soudu součinnost při zjištění 
potřebných informací, zejména při zjištění příslušného orgánu jiného 
členského státu, kterému má být zasláno rozhodnutí, nebo při ověření 
podmínek stanovených právním řádem tohoto členského státu pro 
uznání a výkon takového rozhodnutí.  
 

PT  

  104/2013 § 325 odst. 4 (4) Ministerstvo poskytne na žádost orgánu jiného členského státu 
součinnost při zjištění potřebných informací, zejména při zjištění 
příslušného soudu, kterému má být zasláno rozhodnutí jiného členského 
státu, nebo při ověření podmínek stanovených právním řádem České 
republiky pro uznání a výkon takového rozhodnutí. 
 

  

Čl. 6 odst. 7 7. Nemá-li orgán vykonávajícího státu, který obdrží rozsudek a 
případně rozhodnutí o probaci společně s osvědčením uvedeným v 
odstavci 1, pravomoc je uznat a přijmout následná nezbytná opatření 
pro dohled nad probačním opatřením nebo alternativním trestem, 
postoupí ho z moci úřední příslušnému orgánu a neprodleně o tom 
uvědomí příslušný orgán vydávajícího státu jakýmkoli způsobem 
umožňujícím vyhotovení písemného záznamu. 

 

104/2013 § 325 odst. 3 (3) Bylo-li rozhodnutí jiného členského státu zasláno orgánu, který není 
k postupu podle tohoto dílu příslušný, postoupí je neprodleně 
příslušnému soudu a současně o postoupení vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu, který mu rozhodnutí zaslal. Má-li soud, kterému 
bylo rozhodnutí postoupeno, pochybnosti o své příslušnosti, postupuje 
přiměřeně podle § 24 trestního řádu.  
  
 

PT  

Čl. 7 odst. 1 Důsledky pro vydávající stát 
 
1. Pokud příslušný orgán vykonávajícího státu uznal rozsudek a 
případně rozhodnutí o probaci, které mu byly postoupeny, a uvědomil 
o uznání příslušný orgán vydávajícího státu, není vydávající stát 
nadále příslušný ani k výkonu dohledu nad uloženými probačními 
opatřeními nebo alternativními tresty, ani pro přijímání dalších 
opatření uvedených v čl. 14 odst. 1. 

104/2013 § 327 odst. 5 (5) O nepravomocném rozhodnutí o uznání a výkonu samosoudce 
neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu; v případě 
uznání a výkonu rozhodnutí jej informuje i o přizpůsobení trestu, 
ochranného opatření, dohledu, přiměřeného omezení nebo přiměřené 
povinnosti a o důvodech takového přizpůsobení a v případě neuznání i o 
důvodech takového postupu. Samosoudce vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu i o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci.  
  

PT  
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  104/2013 § 339 odst. 2 (2) Po zahájení výkonu uznaného rozhodnutí v jiném členském státu lze 

výkon takového rozhodnutí v České republice zahájit nebo v něm 
pokračovat pouze, pokud  
 a) soud vzal za stanovených podmínek a ve stanovené lhůtě zpět 
rozhodnutí spolu s osvědčením,  
 b) jde o případ, na který se vztahuje prohlášení jiného členského 
státu38), že nebude zajišťovat výkon nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní 
svobody,  
 c) osobu, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, nelze nalézt na území 
tohoto členského státu,  
 d) osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, již nemá obvyklé bydliště 
v tomto členském státu, nebo  
 e) jiný členský stát předal výkon uznaného rozhodnutí zpět do České 
republiky na základě žádosti soudu podle odstavce 1.  
  
 

  

Čl. 7 odst. 2 
písm. a) 

2. Působnost uvedená v odstavci 1 přechází zpět na vydávající stát, 
 
a) jakmile příslušný orgán vydávajícího státu oznámí příslušnému 
orgánu vykonávajícího státu zpětvzetí osvědčení uvedeného v čl. 6 
odst. 1 podle čl. 9 odst. 4; 

104/2013 § 339 odst. 2 
písm. a) 

(2) Po zahájení výkonu uznaného rozhodnutí v jiném členském státu lze 
výkon takového rozhodnutí v České republice zahájit nebo v něm 
pokračovat pouze, pokud  
 a) soud vzal za stanovených podmínek a ve stanovené lhůtě zpět 
rozhodnutí spolu s osvědčením, 
…  

PT  

  104/2013 § 332 Zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení  
 

(1) Vzal-li příslušný orgán jiného členského státu rozhodnutí spolu s 
osvědčením zpět do doby, než je o uznání a výkonu rozhodnutí jiného 
členského státu pravomocně rozhodnuto, samosoudce a v řízení o 
stížnosti předseda senátu vezme zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení 
rozhodnutím na vědomí, čímž je řízení ukončeno.  
 
(2) Vzal-li příslušný orgán jiného členského státu rozhodnutí spolu s 
osvědčením zpět až poté, co bylo toto rozhodnutí v České republice 
pravomocně uznáno, samosoudce bez zbytečného odkladu učiní opatření 
směřující k upuštění od výkonu uznaného rozhodnutí. Byl-li však již 
výkon trestu, ochranného opatření, dohledu, přiměřeného omezení nebo 
přiměřené povinnosti zahájen, samosoudce o tom informuje příslušný 
orgán jiného členského státu a upozorní jej, že v takovém případě již 
nelze ke zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení přihlížet.  
 

  

Čl. 7 odst. 2 
písm. b) 

b) v případech uvedených v čl. 14 odst. 3 ve spojení s čl. 14 odst. 5; 
 

104/2013 § 339 odst. 2 
písm. b) 

(2) Po zahájení výkonu uznaného rozhodnutí v jiném členském státu lze 
výkon takového rozhodnutí v České republice zahájit nebo v něm 
pokračovat pouze, pokud  

PT  
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… 
 b) jde o případ, na který se vztahuje prohlášení jiného členského 
státu38), že nebude zajišťovat výkon nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní 
svobody,  

 
Čl. 7 odst. 2 
písm. c) 

c) v případech uvedených v článku 20. 
 

104/2013 § 339 odst. 1 Důsledky zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu 
 

(1) Soud může požádat příslušný orgán jiného členského státu o předání 
výkonu uznaného rozhodnutí zpět do České republiky, pokud se proti 
osobě, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, vede v České republice jiné 
trestní řízení. 
 

PT  

  104/2013 § 339 odst. 2 (2) Po zahájení výkonu uznaného rozhodnutí v jiném členském státu lze 
výkon takového rozhodnutí v České republice zahájit nebo v něm 
pokračovat pouze, pokud  
 a) soud vzal za stanovených podmínek a ve stanovené lhůtě zpět 
rozhodnutí spolu s osvědčením,  
 b) jde o případ, na který se vztahuje prohlášení jiného členského 
státu38), že nebude zajišťovat výkon nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní 
svobody,  
 c) osobu, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, nelze nalézt na území 
tohoto členského státu,  
 d) osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, již nemá obvyklé bydliště 
v tomto členském státu, nebo  
 e) jiný členský stát předal výkon uznaného rozhodnutí zpět do České 
republiky na základě žádosti soudu podle odstavce 1.  

 

  

  104/2013 § 339 odst. 5 (5) Uložený trest, ochranné opatření, dohled, přiměřené omezení nebo 
přiměřená povinnost se vykonají v České republice v rozsahu, v jakém 
nebyly vykonány. 

  

  104/2013 § 333 odst. 4 
písm. b) 

(4) Samosoudce neprodleně učiní opatření směřující k upuštění od 
výkonu uznaného rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
… 
 b) osobu, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, nelze nalézt na území 
České republiky,  
 … 

  

  104/2013 § 333 odst. 4 
písm. c) 

(4) Samosoudce neprodleně učiní opatření směřující k upuštění od 
výkonu uznaného rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
… 
 c) osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, již nemá v České 
republice obvyklé bydliště, a tato skutečnost brání řádnému výkonu 
rozhodnutí,  
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 … 
 

  104/2013 § 333 odst. 7 (7) V případech uvedených v odstavci 4 písm. b) až e) přechází právo 
vykonat uznané rozhodnutí jiného členského státu ve zbylém rozsahu 
zpět na tento členský stát. Samosoudce za účelem zajištění pokud možno 
nepřetržitého výkonu uznaného rozhodnutí spolupracuje s orgánem 
jiného členského státu, zejména si s ním vyměňuje všechny potřebné 
informace. 
 

  

Čl. 8 odst. 1 Rozhodnutí vykonávajícího státu 
 
1. Příslušný orgán vykonávajícího státu uzná rozsudek a případně 
rozhodnutí o probaci postoupené v souladu s článkem 5 a postupem 
uvedeným v článku 6 a neprodleně přijme veškerá opatření nezbytná 
pro dohled nad probačními opatřeními nebo alternativními tresty, 
pokud neuplatní některý z důvodů pro odmítnutí uznání a dohledu 
podle článku 11. 

 

104/2013 § 329 Uznání 
 

(1) Nejde-li o případ uvedený v § 326 odst. 2 nebo 3 nebo v § 327 odst. 
1, anebo není-li dán důvod pro neuznání rozhodnutí jiného členského 
státu uvedeného v § 323 odst. 1 nebo 3, samosoudce uzná takové 
rozhodnutí na území České republiky.  
 
(2) Spolu s rozhodnutím soudu jiného členského státu uvedeným v § 323 
odst. 1 písm. a) nebo rozhodnutím jiného orgánu než soudu o 
podmíněném propuštění uvedeným v § 323 odst. 3 se vždy také uzná 
rozhodnutí soudu jiného členského státu, kterým byl uložen 
nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se 
zbavením osobní svobody, z jehož výkonu byla osoba, vůči níž takové 
rozhodnutí směřuje, propuštěna.  
  
(3) Spolu s rozhodnutím jiného orgánu než soudu uvedeným v § 323 
odst. 3, jímž byl stanoven dohled nebo uložena přiměřená omezení nebo 
povinnosti na základě rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění z 
výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se 
zbavením osobní svobody, se vždy uzná také toto rozhodnutí soudu o 
podmíněném propuštění a zároveň i jeho předchozí rozhodnutí, kterým 
byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření 
spojené se zbavením osobní svobody, z jehož výkonu byla osoba, vůči 
níž takové rozhodnutí směřuje, propuštěna.  
 
(4) Spolu s rozhodnutím jiného orgánu než soudu uvedeným v § 323 
odst. 3, jímž byl stanoven dohled nebo uložena přiměřená omezení nebo 
povinnosti na základě rozhodnutí soudu o podmíněném odsouzení k 
trestu odnětí svobody nebo k ochrannému opatření spojenému se 
zbavením osobní svobody, nebo o podmíněném upuštění od potrestání, 
se vždy uzná také toto rozhodnutí soudu.  
 

PT  

  104/2013 § 327 odst. 5 (5) O nepravomocném rozhodnutí o uznání a výkonu samosoudce 
neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu; v případě 
uznání a výkonu rozhodnutí jej informuje i o přizpůsobení trestu, 
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ochranného opatření, dohledu, přiměřeného omezení nebo přiměřené 
povinnosti a o důvodech takového přizpůsobení a v případě neuznání i o 
důvodech takového postupu. Samosoudce vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu i o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci.  
 

  104/2013 § 328 Důvody pro neuznání rozhodnutí  
 

(1) Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
 a) uznání a výkon takového rozhodnutí by byly v rozporu s překážkou 
věci pravomocně rozhodnuté,  
 b) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle 
práva České republiky; v případě trestných činů týkajících se daní, 
poplatků, cel nebo měny nelze rozhodnutí jiného členského státu 
neuznat pouze z toho důvodu, že právní předpisy České republiky 
neukládají tentýž druh daní, poplatků nebo cel nebo neobsahují stejná 
ustanovení týkající se daní, poplatků, cel nebo měny jako právní 
předpisy daného členského státu,  
 c) osoba, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, požívá 
podle právního řádu České republiky nebo mezinárodního práva výsad a 
imunit, pro které je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním 
řízení,  
 d) osoba, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, by nebyla 
podle právního řádu České republiky vzhledem k svému věku 
odpovědná za trestný čin,  
 e) délka, po kterou mají být trest, ochranné opatření, dohled, přiměřené 
omezení nebo přiměřená povinnost vykonávány, činila v době doručení 
takového rozhodnutí soudu méně než 6 měsíců; nelze-li výkonu 
dosáhnout jinak, lze rozhodnutí uznat a vykonat i v tomto případě,  
 f) takové rozhodnutí bylo vydáno v řízení vedeném v nepřítomnosti 
osoby, vůči níž směřuje, není-li dále stanoveno jinak,  
 g) uložený trest, ochranné opatření, přiměřené omezení nebo přiměřená 
povinnost zahrnují takové opatření zdravotní péče, které nelze s ohledem 
na právní řád České republiky nebo na její systém zdravotnictví v České 
republice vykonat, nebo  
 h) výkon trestu uloženého takovým rozhodnutím je podle právního řádu 
České republiky promlčen a takové rozhodnutí bylo vydáno pro skutek, 
jehož stíhání je podle právního řádu České republiky v pravomoci 
orgánů České republiky.  
 
(2) Vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry je osoba, vůči 
níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, vyňata z pravomoci 
orgánů činných v trestním řízení, rozhodne o tom na návrh této osoby, 
státního zástupce nebo samosoudce Nejvyšší soud.  
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(3) Rozhodnutí jiného členského státu lze uznat, i když je dán důvod pro 
neuznání uvedený v odstavci 1 písm. f), pokud osoba, vůči níž takové 
rozhodnutí směřuje,  
 a) byla včas osobně předvolána, a tudíž informována o datu a místu 
konání nařízeného jednání soudu, které vedlo k vydání rozhodnutí, nebo 
jiným způsobem obdržela úřední informaci o datu a místu konání 
nařízeného jednání soudu tak, že bylo jednoznačně zjištěno, že o 
plánovaném jednání soudu věděla a byla informována, že jednání může 
být konáno a rozhodnutí vyneseno i v její nepřítomnosti,  
 b) věděla o nařízeném jednání soudu a pověřila obhájce, kterého si sama 
zvolila, nebo který jí byl ustanoven, aby ji na jednání soudu obhajoval, a 
ten tak učinil, nebo  
 c) poté, co jí bylo osobně doručeno rozhodnutí a byla výslovně poučena 
o svém právu na nové projednání věci nebo právu na podání opravného 
prostředku, jejichž využití umožňuje její účast v novém nebo opravném 
řízení, opětovné posouzení nebo přezkoumání věci a provedení nových 
důkazů a může vést ke změně původního rozhodnutí, se takového práva 
výslovně vzdala, nebo je v příslušné lhůtě neuplatnila nebo opravný 
prostředek vzala zpět.  
 
(4) Samosoudce nemusí uznat rozhodnutí jiného členského státu, jde-li o 
rozhodnutí vydané pro skutek spáchaný zcela nebo zčásti na území 
České republiky nebo mimo území České republiky na palubě lodi nebo 
jiného plavidla, nebo letadla anebo jiného vzdušného dopravního 
prostředku, které jsou registrovány v České republice; přitom zohlední 
zejména okolnosti spáchání skutku.  
 
(5) Samosoudce dále nemusí uznat rozhodnutí jiného členského státu, 
pokud toto rozhodnutí neobdržel, k tomuto rozhodnutí není připojeno 
osvědčení na stanoveném formuláři34), toto osvědčení je zjevně neúplné, 
neodpovídá obsahu rozhodnutí, k němuž je připojeno, nebo není 
přeložené do českého jazyka nebo jiného jazyka, ve kterém lze 
osvědčení podle prohlášení České republiky35) přijmout. Před 
rozhodnutím o neuznání samosoudce vyzve příslušný orgán jiného 
členského státu, aby mu ve lhůtě jím stanovené zaslal rozhodnutí, 
osvědčení, jeho opravené znění nebo překlad osvědčení do příslušného 
jazyka. Zároveň jej upozorní, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, 
aniž by uvedl podstatné důvody, pro které tak nemohl učinit, neuzná 
rozhodnutí.  
 
(6) Jsou-li dány důvody pro neuznání rozhodnutí jiného členského státu 
uvedené v odstavci 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v odstavci 4, 
samosoudce si před rozhodnutím o neuznání takového rozhodnutí vždy 
vyžádá stanovisko příslušného orgánu jiného členského státu, takové 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Poznámka 
 

stanovisko si může vyžádat rovněž, je-li dán jiný důvod pro neuznání.  
  104/2013 § 330 (1) Současně s rozhodnutím o uznání samosoudce rozhodne, že se trest, 

ochranné opatření, dohled, přiměřené omezení nebo přiměřená 
povinnost uložená rozhodnutím jiného členského státu vykonají, 
přičemž  
 a) neslučuje-li se druh takového trestu, ochranného opatření, dohledu, 
přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti, včetně těch, jež mají 
být vykonány v případě jejich neplnění, s právním řádem České 
republiky, přizpůsobí je druhu trestu, ochranného opatření, dohledu, 
přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti podle trestního zákona, 
který mu nejvíce odpovídá, nebo  
 b) překračuje-li výměra takového trestu, včetně délky zkušební doby, po 
kterou má být vykonáván dohled nebo plněna přiměřená omezení nebo 
povinnosti, nebo výměra nepodmíněného trestu odnětí svobody, který 
má být vykonán v případě neplnění trestu, ochranného opatření, 
dohledu, přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti uložených 
rozhodnutím jiného členského státu horní hranici sazby za odpovídající 
trestný čin nebo nejvyšší přípustnou délku zkušební doby podle trestního 
zákona, sníží ji na horní hranici sazby za odpovídající trestný čin nebo 
na nejvyšší přípustnou délku podle trestního zákona.  
 
(2) V rozhodnutí o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu o 
podmíněném propuštění samosoudce rozhodne i o zařazení osoby, vůči 
níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, do typu věznice pro 
případ, že bude následně rozhodnuto, že se zbytek nepodmíněného trestu 
odnětí svobody vykoná.  
 
(3) Trest nespojený se zbavením osobní svobody, za který lze podle 
právního řádu jiného členského státu uložit náhradní nepodmíněný trest 
odnětí svobody při porušení podmínek jeho výkonu a který neodpovídá 
žádnému trestu nespojenému se zbavením osobní svobody podle 
trestního zákona, se přemění na podmíněný odklad výkonu trestu odnětí 
svobody s dohledem.  
 
(4) Trest nebo ochranné opatření, jež nejsou spojeny se zbavením osobní 
svobody, za které nelze podle právního řádu jiného členského státu 
uložit náhradní nepodmíněný trest odnětí svobody při porušení 
podmínek jejich výkonu a které neodpovídají žádnému trestu nebo 
ochrannému opatření nespojenému se zbavením osobní svobody podle 
trestního zákona, se přemění na dohled.  
 
(5) Přizpůsobení trestu, ochranného opatření, dohledu, přiměřeného 
omezení nebo přiměřené povinnosti nesmí zhoršit postavení osoby, vůči 
níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje.  
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Poznámka 
 

 
Čl. 8 odst. 2 2. Příslušný orgán vykonávajícího státu může odložit rozhodnutí o 

uznání rozsudku nebo případně rozhodnutí o probaci, jestliže 
osvědčení uvedené v čl. 6 odst. 1 není úplné nebo zjevně neodpovídá 
rozsudku nebo případně rozhodnutí o probaci, a to do doby, než 
uplyne přiměřená lhůta pro jeho doplnění nebo opravu. 
 

104/2013 § 327 odst. 1 Rozhodnutí o uznání a výkonu  
 

(1) Nepovažuje-li samosoudce osvědčení a rozhodnutí zaslané jiným 
členským státem za dostatečný podklad pro rozhodnutí o uznání a 
výkonu, požádá příslušný orgán tohoto členského státu, aby mu v jím 
stanovené lhůtě zaslal nezbytné dodatkové informace. Nezašle-li jiný 
členský stát dodatkové informace ve stanovené lhůtě, aniž by uvedl 
podstatné důvody, pro které tak neučinil, samosoudce řízení ukončí a o 
jeho ukončení vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu, státního 
zástupce, byl-li již ve věci činný, a obhájce, byl-li zvolen nebo 
ustanoven. Na tyto následky musí být příslušný orgán jiného členského 
státu upozorněn.  

 

PT  

Čl. 9 odst. 1 Přeměna probačních opatření a alternativních trestů 
 
1. Jsou-li druh nebo délka probačního opatření či alternativního trestu 
nebo délka probační doby neslučitelné s právem vykonávajícího státu, 
může je příslušný orgán tohoto státu přeměnit s ohledem na druh a 
délku probačních opatření a alternativních trestů nebo délku probační 
doby stanovených pro obdobné trestné činy právem vykonávajícího 
státu. Přeměněné probační opatření, alternativní trest nebo délka 
probační doby co nejvíce odpovídají probačnímu opatření, 
alternativnímu trestu nebo délce probační doby uloženým ve 
vydávajícím státě. 
 

104/2013 § 330 odst. 1  (1) Současně s rozhodnutím o uznání samosoudce rozhodne, že se trest, 
ochranné opatření, dohled, přiměřené omezení nebo přiměřená 
povinnost uložená rozhodnutím jiného členského státu vykonají, 
přičemž  
 a) neslučuje-li se druh takového trestu, ochranného opatření, dohledu, 
přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti, včetně těch, jež mají 
být vykonány v případě jejich neplnění, s právním řádem České 
republiky, přizpůsobí je druhu trestu, ochranného opatření, dohledu, 
přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti podle trestního zákona, 
který mu nejvíce odpovídá, nebo  
 b) překračuje-li výměra takového trestu, včetně délky zkušební doby, po 
kterou má být vykonáván dohled nebo plněna přiměřená omezení nebo 
povinnosti, nebo výměra nepodmíněného trestu odnětí svobody, který 
má být vykonán v případě neplnění trestu, ochranného opatření, 
dohledu, přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti uložených 
rozhodnutím jiného členského státu horní hranici sazby za odpovídající 
trestný čin nebo nejvyšší přípustnou délku zkušební doby podle trestního 
zákona, sníží ji na horní hranici sazby za odpovídající trestný čin nebo 
na nejvyšší přípustnou délku podle trestního zákona.  
  

 

PT  

Čl. 9 odst. 2 2. Pokud byly probační opatření, alternativní trest nebo probační doba 
přeměněny z toho důvodu, že jejich délka přesahovala maximální 
délku stanovenou právem vykonávajícího státu, nesmí být délka 
přeměněného probačního opatření, alternativního trestu nebo probační 
doby nižší než maximální délka stanovená pro obdobné trestné činy 
právem vykonávajícího státu. 
 

104/2013 § 330 odst. 1 
písm. b) 

(1) Současně s rozhodnutím o uznání samosoudce rozhodne, že se trest, 
ochranné opatření, dohled, přiměřené omezení nebo přiměřená 
povinnost uložená rozhodnutím jiného členského státu vykonají, 
přičemž  
 … 
 b) překračuje-li výměra takového trestu, včetně délky zkušební doby, po 
kterou má být vykonáván dohled nebo plněna přiměřená omezení nebo 
povinnosti, nebo výměra nepodmíněného trestu odnětí svobody, který 
má být vykonán v případě neplnění trestu, ochranného opatření, 

PT  
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Poznámka 
 

dohledu, přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti uložených 
rozhodnutím jiného členského státu horní hranici sazby za odpovídající 
trestný čin nebo nejvyšší přípustnou délku zkušební doby podle trestního 
zákona, sníží ji na horní hranici sazby za odpovídající trestný čin nebo 
na nejvyšší přípustnou délku podle trestního zákona.  

 
Čl. 9 odst. 3 3. Přeměněné probační opatření, alternativní trest nebo probační doba 

nesmí být přísnější nebo delší než původně uložené probační opatření, 
alternativní trest nebo probační doba. 
 

104/2013  § 330 odst. 5 (5) Přizpůsobení trestu, ochranného opatření, dohledu, přiměřeného 
omezení nebo přiměřené povinnosti nesmí zhoršit postavení osoby, vůči 
níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje.  

 

PT  

Čl. 9 odst. 4 4. Po obdržení informace podle čl. 16 odst. 2 nebo čl. 18 odst. 5 a až 
do zahájení dohledu ve vykonávajícím státě může příslušný orgán 
vydávajícího státu rozhodnout o zpětvzetí osvědčení uvedeného čl. 6 
odst. 1. V těchto případech takové rozhodnutí přijme a sdělí co 
nejdříve a nejpozději deset dnů po obdržení dotyčné informace. 
 

104/2013 § 338 Zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení  
 

(1) Soud může požádat příslušný orgán jiného členského státu o sdělení, 
v jaké nejvyšší přípustné výměře lze podle právního řádu tohoto 
členského státu uložit nepodmíněný trest odnětí svobody při nesplnění 
uloženého trestu, ochranného léčení, dohledu, přiměřeného omezení 
nebo přiměřené povinnosti osobou, které byly uloženy. Má-li soud za to, 
že taková výměra trestu vede k výraznému zhoršení postavení osoby, 
vůči níž takové rozhodnutí směřuje, nebo nepovažuje-li soud takovou 
výměru za dostatečnou z hlediska naplnění účelu trestu, ochranného 
opatření, dohledu, přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti, 
může vzít rozhodnutí spolu s osvědčením zpět.  
 
(2) Soud může také vzít rozhodnutí s osvědčením zpět, vyrozuměl-li jej 
příslušný orgán jiného členského státu o přizpůsobení uloženého trestu, 
ochranného léčení, podmínek dohledu, přiměřených omezení nebo 
přiměřených povinností v souladu s jeho právním řádem, má-li za to, že 
takové přizpůsobení vede k výraznému zhoršení postavení osoby, vůči 
níž takové rozhodnutí směřuje, nebo nenaplňuje účel trestu, ochranného 
opatření, dohledu, přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti.  
 
(3) O zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení musí soud vyrozumět příslušný 
orgán jiného členského státu nejpozději do 10 dnů poté, co od něj obdrží 
informaci uvedenou v odstavci 1 nebo 2. Zpětvzetí není možné, byl-li v 
jiném členském státu již zahájen výkon uznaného rozhodnutí.  

 

PT  

Čl. 10 odst. 1 Oboustranná trestnost 
 
1. Jestliže za následující trestné činy, jak jsou vymezeny právem 
vydávajícího státu, lze ve vydávajícím státě uložit trest odnětí svobody 
nebo opatření spojené se zbavením osobní svobody s horní hranicí 
sazby v délce nejméně tři roky, rozsudek a případně probační 
rozhodnutí se uznají a dohled nad probačními opatřeními a 
alternativními tresty vykonává podle podmínek tohoto rámcového 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32008F0947_190301.doc     str. 27 z 56   

Celex: 32008F0947 Lhůta pro implementaci 6.12.2011 Úřední věstník                     L 337 2008 Gestor MSp Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
Název: Rámcové rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na 

rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

rozhodnutí a bez ověření oboustranné trestnosti: 
- účast na zločinném spolčení, 
- terorismus, 
- obchod s lidmi, 
- pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie, 
- nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami, 
- nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami, 
- korupce, 
- podvody, včetně podvodů postihujících finanční zájmy Evropských 
společenství ve smyslu Úmluvy ze dne 26. července 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství [8], 
- legalizace výnosů z trestné činnosti, 
- padělání peněz, včetně eura, 
- počítačová trestná činnost, 
- trestná činnost proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného 
obchodu s ohroženými druhy živočichů a ohroženými druhy a 
odrůdami rostlin, 
- napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice a 
nedovoleném pobytu, 
- vražda, těžká újma na zdraví, 
- nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi, 
- únos, omezování osobní svobody a braní rukojmí, 
- rasismus a xenofobie, 
- organizovaná nebo ozbrojená loupež, 
- nedovolený obchod s kulturními statky, včetně starožitností a 
uměleckých děl, 
- podvodná jednání, 
- vydírání a vymáhání peněz za ochranu, 
- padělání a pirátství výrobků, 
- padělání veřejných listin a obchod s veřejnými listinami, 
- padělání platebních prostředků, 
- nedovolený obchod s hormonálními látkami a jinými prostředky na 
podporu růstu, 
- nedovolený obchod s jadernými nebo radioaktivními materiály, 
- obchod s odcizenými vozidly, 
- znásilnění, 
- žhářství, 
- trestné činy, jejichž stíhání a trestání je v pravomoci Mezinárodního 
trestního soudu, 
- únos letadla nebo plavidla, 
- sabotáž. 
 

Čl. 10 odst. 2 2. Rada může kdykoli po konzultaci s Evropským parlamentem na 
základě podmínek stanovených v čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

unii jednomyslně rozhodnout o přidání dalších kategorií trestných činů 
na seznam uvedený v odstavci 1 tohoto článku. Rada přezkoumá s 
přihlédnutím ke zprávě, která jí bude předložena podle čl. 26 odst. 1 
tohoto rámcového rozhodnutí, zda by měl být tento seznam rozšířen 
nebo pozměněn. 
 

Čl. 10 odst. 3 3. U jiných trestných činů, než na které se vztahuje odstavec 1, může 
vykonávající stát podmínit uznání rozsudku a případně probačního 
rozhodnutí a dohled nad probačními opatřeními a alternativními tresty 
tím, že se rozsudek týká činů, které jsou rovněž trestnými činy podle 
práva vykonávajícího státu, nezávisle na znacích skutkové podstaty 
nebo na popisu trestného činu. 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 10 odst. 4 4. Každý členský stát může při přijetí rámcového rozhodnutí nebo 
později uvést v prohlášení, které oznámí generálnímu sekretariátu 
Rady, že nebude uplatňovat odstavec 1. Toto prohlášení lze kdykoli 
odvolat. Tato prohlášení nebo jejich odvolání prohlášení se zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie. 
 

104/2013 § 328 odst. 1 
písm. b) 

Důvody pro neuznání rozhodnutí  
 

(1) Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
 … 
 b) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle 
práva České republiky; v případě trestných činů týkajících se daní, 
poplatků, cel nebo měny nelze rozhodnutí jiného členského státu 
neuznat pouze z toho důvodu, že právní předpisy České republiky 
neukládají tentýž druh daní, poplatků nebo cel nebo neobsahují stejná 
ustanovení týkající se daní, poplatků, cel nebo měny jako právní 
předpisy daného členského státu,  

 
 

PT  

Čl. 11 odst. 1  
písm. a) 

Důvody k odmítnutí uznání a dohledu 
 
1. Příslušný orgán vykonávajícího státu může odmítnout uznat 
rozsudek nebo případně rozhodnutí o probaci a převzít odpovědnost 
za dohled nad probačními opatřeními nebo alternativními tresty, 
pokud 
 
a) osvědčení uvedené v čl. 6 odst. 1 není úplné nebo zjevně 
neodpovídá rozsudku nebo rozhodnutí o probaci a nebylo doplněno 
nebo opraveno v přiměřené lhůtě stanovené příslušným orgánem 
vykonávajícího státu; 
 

104/2013 § 328 odst. 5 (5) Samosoudce dále nemusí uznat rozhodnutí jiného členského státu, 
pokud toto rozhodnutí neobdržel, k tomuto rozhodnutí není připojeno 
osvědčení na stanoveném formuláři34), toto osvědčení je zjevně neúplné, 
neodpovídá obsahu rozhodnutí, k němuž je připojeno, nebo není 
přeložené do českého jazyka nebo jiného jazyka, ve kterém lze 
osvědčení podle prohlášení České republiky35) přijmout. Před 
rozhodnutím o neuznání samosoudce vyzve příslušný orgán jiného 
členského státu, aby mu ve lhůtě jím stanovené zaslal rozhodnutí, 
osvědčení, jeho opravené znění nebo překlad osvědčení do příslušného 
jazyka. Zároveň jej upozorní, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, 
aniž by uvedl podstatné důvody, pro které tak nemohl učinit, neuzná 
rozhodnutí.  
 
 

PT  

  104/2013 § 327 odst. 1 Rozhodnutí o uznání a výkonu 
 

(1) Nepovažuje-li samosoudce osvědčení a rozhodnutí zaslané jiným 
členským státem za dostatečný podklad pro rozhodnutí o uznání a 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

výkonu, požádá příslušný orgán tohoto členského státu, aby mu v jím 
stanovené lhůtě zaslal nezbytné dodatkové informace. Nezašle-li jiný 
členský stát dodatkové informace ve stanovené lhůtě, aniž by uvedl 
podstatné důvody, pro které tak neučinil, samosoudce řízení ukončí a o 
jeho ukončení vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu, státního 
zástupce, byl-li již ve věci činný, a obhájce, byl-li zvolen nebo 
ustanoven. Na tyto následky musí být příslušný orgán jiného členského 
státu upozorněn.  
 

Čl. 11 odst. 1  
písm. b) 

b) nejsou splněna kritéria stanovená v čl. 5 odst. 1 nebo 2 nebo čl. 6 
odst. 4; 
 

104/2013 
 

§ 324 Podmínky pro převzetí rozhodnutí  
 

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání 
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:  
 a) informovat příslušný orgán o změně místa pobytu nebo výkonu 
práce,  
 b) zdržet se návštěv určitých míst,  
 c) zákaz vycestovat,  
 d) zákaz činnosti,  
 e) omezení a povinnosti týkající se chování, bydliště, vzdělávání, 
volnočasových aktivit nebo výkonu určitého zaměstnání, povolání nebo 
funkce,  
 f) hlásit se ve stanovené době příslušnému orgánu,  
 g) zdržet se styku s určitými osobami,  
 h) zdržet se styku s určitými předměty, které byly nebo by mohly být 
užity ke spáchání trestného činu,  
 i) nahradit poškozenému škodu způsobenou trestným činem,  
 j) vykonat obecně prospěšné práce,  
 k) spolupracovat s probačním úředníkem nebo s pracovníkem sociální 
služby činným v oblasti práce s odsouzenými osobami,  
 l) podrobit se léčení závislosti na návykových látkách.  
 
(2) Rozhodnutí jiného členského státu splňující podmínku uvedenou v 
odstavci 1 se převezme za účelem jeho uznání a výkonu, jestliže osoba, 
vůči níž směřuje, má v České republice obvyklé bydliště a zdržuje se na 
jejím území nebo lze důvodně předpokládat, že se zamýšlí vrátit do 
České republiky.  
 
(3) Rozhodnutí jiného členského státu splňující podmínku uvedenou v 
odstavci 1 lze převzít za účelem jeho uznání a výkonu i bez splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2, jestliže  
 a) osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, požádá o jeho zaslání do 
České republiky za účelem uznání a výkonu,  
 b) osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, se zdržuje na území 
České republiky nebo lze důvodně předpokládat, že se zde zamýšlí 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

zdržovat, a  
 c) samosoudce souhlasí s převzetím takového rozhodnutí k uznání a 
výkonu v České republice z důvodu vhodnosti a účelnosti takového 
postupu, pokud jde o zajištění úspěšného začlenění této osoby do 
společnosti.  
 
(4) Před udělením souhlasu nebo odmítnutím převzetí rozhodnutí jiného 
členského státu si samosoudce vyžádá stanovisko ministerstva. O tom, 
zda souhlasí s převzetím takového rozhodnutí, samosoudce vyrozumí 
příslušný orgán jiného členského státu.  
  

  104/2013 § 326 odst. 2 (2) Nejsou-li splněny podmínky pro převzetí rozhodnutí jiného 
členského státu, samosoudce řízení o uznání a výkonu takového 
rozhodnutí ukončí a o jeho ukončení a o důvodech, které k němu vedly, 
neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu, státního 
zástupce, byl-li již ve věci činný, a obhájce, byl-li zvolen nebo 
ustanoven.  

 

  

Čl. 11 odst. 1  
písm. c) 

c) by byly uznání rozsudku a převzetí odpovědnosti za dohled nad 
probačními opatřeními nebo alternativními tresty v rozporu se zásadou 
překážky věci pravomocně rozhodnuté; 
 

104/2013 § 328 odst. 1 
písm. a) 

Důvody pro neuznání rozhodnutí 
 

(1) Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
 a) uznání a výkon takového rozhodnutí by byly v rozporu s překážkou 
věci pravomocně rozhodnuté,  

 

PT  

Čl. 11 odst. 1 
písm. d) 

d) se rozsudek v případech uvedených v čl. 10 odst. 3, a učinil-li 
vykonávající stát prohlášení podle čl. 10 odst. 4, v případě uvedeném 
v čl. 10 odst. 1 týká činu, který by podle práva vykonávajícího státu 
nebyl trestným činem. Pokud se však rozsudek týká daňových, celních 
a devizových věcí, nesmí být jeho výkon nebo případně výkon 
rozhodnutí o probaci odmítnut z toho důvodu, že právo 
vykonávajícího státu neukládá stejný druh daně nebo neobsahuje 
stejná daňová, celní a devizová ustanovení jako právo vydávajícího 
státu; 

104/2013 § 328 odst. 1 
písm. b) 

Důvody pro neuznání rozhodnutí  
 

(1) Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
 …  
 b) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle 
práva České republiky; v případě trestných činů týkajících se daní, 
poplatků, cel nebo měny nelze rozhodnutí jiného členského státu 
neuznat pouze z toho důvodu, že právní předpisy České republiky 
neukládají tentýž druh daní, poplatků nebo cel nebo neobsahují stejná 
ustanovení týkající se daní, poplatků, cel nebo měny jako právní 
předpisy daného členského státu,  

 

PT  

Čl. 11 odst. 1  
písm. e) 

e) je výkon trestu podle práva vykonávajícího státu promlčen a týká se 
jednání spadajícího podle vnitrostátního práva vykonávajícího státu do 
jeho pravomoci; 
 

104/2013 § 328 odst. 1 
písm. h) 

Důvody pro neuznání rozhodnutí  
 

(1) Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
 … 
 h) výkon trestu uloženého takovým rozhodnutím je podle právního řádu 
České republiky promlčen a takové rozhodnutí bylo vydáno pro skutek, 
jehož stíhání je podle právního řádu České republiky v pravomoci 
orgánů České republiky.  

PT  
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Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

 
Čl. 11 odst. 1 
písm. f) 

f) právo vykonávajícího státu stanoví imunitu, která znemožňuje 
dohled nad probačními opatřeními nebo alternativními tresty; 
 

104/2013 § 328 odst. 1 
písm. c) 

Důvody pro neuznání rozhodnutí  
 

(1) Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
 … 
 c) osoba, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, požívá 
podle právního řádu České republiky nebo mezinárodního práva výsad a 
imunit, pro které je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním 
řízení,  
 

PT  

Čl. 11 odst. 1 
 písm. g) 

g) odsouzená osoba nemůže být podle práva vykonávajícího státu z 
důvodu svého věku trestně odpovědná za čin, pro nějž byl rozsudek 
vynesen; 
 

104/2013 § 328 odst. 1 
písm. d) 

Důvody pro neuznání rozhodnutí  
 

(1) Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
 … 
 d) osoba, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, by nebyla 
podle právního řádu České republiky vzhledem k svému věku 
odpovědná za trestný čin,  
… 
 

PT  

Čl. 11 odst. 1 
 písm. h) 

h) byl rozsudek vynesen v řízení vedeném v nepřítomnosti odsouzené 
osoby, ledaže se v osvědčení uvádí, že dotčená osoba byla 
vyrozuměna osobně nebo prostřednictvím zástupce určeného nebo 
přiděleného v souladu s vnitrostátním právem vydávajícího státu o 
době a místu konání řízení, které vedlo k vynesení rozsudku v řízení 
vedeném v nepřítomnosti odsouzené osoby, anebo že dotčená osoba 
dala příslušnému orgánu najevo, že rozsudek nenapadá; 
 

  Článek 11 odst. 1 písm. h) byl zrušen rámcovým rozhodnutím 
2009/299/SVV (Celex: 32009F0299) 

NT  

Čl. 11 odst. 1 
 písm. i) 

i) rozsudek nebo případně rozhodnutí o probaci stanoví zdravotní 
nebo terapeutické léčení, nad kterým, aniž je dotčen článek 9, není 
vykonávající stát schopen s ohledem na svůj právní či zdravotnický 
systém vykonávat dohled; 
 

104/2013 § 328 odst. 1 
písm. g) 
 

Důvody pro neuznání rozhodnutí  
 

(1) Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
 … 
 g) uložený trest, ochranné opatření, přiměřené omezení nebo přiměřená 
povinnost zahrnují takové opatření zdravotní péče, které nelze s ohledem 
na právní řád České republiky nebo na její systém zdravotnictví v České 
republice vykonat, nebo  
 

PT  

Čl. 11 odst. 1  
písm. j) 

j) je délka probačního opatření nebo alternativního trestu kratší než 
šest měsíců nebo 
 

104/2013 § 328 odst. 1 
písm. e) 

Důvody pro neuznání rozhodnutí  
 

(1) Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
 … 
 e) délka, po kterou mají být trest, ochranné opatření, dohled, přiměřené 
omezení nebo přiměřená povinnost vykonávány, činila v době doručení 
takového rozhodnutí soudu méně než 6 měsíců; nelze-li výkonu 
dosáhnout jinak, lze rozhodnutí uznat a vykonat i v tomto případě,  

PT  
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

 
Čl. 11 odst. 1 
písm. k) 

k) se rozsudek týká trestného činu, který je podle práva 
vykonávajícího státu považován za čin, který byl zcela nebo zčásti 
spáchán na jeho území nebo na místě rovnocenném jeho území. 
 

104/2013 § 328 odst. 4 (4) Samosoudce nemusí uznat rozhodnutí jiného členského státu, jde-li o 
rozhodnutí vydané pro skutek spáchaný zcela nebo zčásti na území 
České republiky nebo mimo území České republiky na palubě lodi nebo 
jiného plavidla, nebo letadla anebo jiného vzdušného dopravního 
prostředku, které jsou registrovány v České republice; přitom zohlední 
zejména okolnosti spáchání skutku.  
 
 

PT  

Čl. 11 odst. 2 2. Jakékoli rozhodnutí podle odst. 1 písm. k) týkající se trestného činu, 
který byl zčásti spáchán na území vykonávajícího státu nebo na místě 
rovnocenném jeho území, přijme příslušný orgán vykonávajícího státu 
pouze ve výjimečných případech a na základě individuálního 
posouzení případu, přičemž zohlední zvláštní okolnosti případu a 
zejména otázku, zda se větší či podstatná část předmětného jednání 
nebo opomenutí uskutečnila ve vydávajícím státě. 
 

104/2013 § 328 odst. 4 (4) Samosoudce nemusí uznat rozhodnutí jiného členského státu, jde-li o 
rozhodnutí vydané pro skutek spáchaný zcela nebo zčásti na území 
České republiky nebo mimo území České republiky na palubě lodi nebo 
jiného plavidla, nebo letadla anebo jiného vzdušného dopravního 
prostředku, které jsou registrovány v České republice; přitom zohlední 
zejména okolnosti spáchání skutku.  

PT  

Čl. 11 odst. 3 3. Než se příslušný orgán vykonávajícího státu rozhodne odmítnout 
uznat rozsudek a případně rozhodnutí o probaci a převzít odpovědnost 
za dohled nad probačními opatřeními a alternativními tresty, 
komunikuje v případech uvedených v odst. 1 písm. a), b), c), h), i), j) a 
k) vhodným způsobem s příslušným orgánem vydávajícího státu a v 
případě potřeby ho požádá o neprodlené poskytnutí dalších 
nezbytných doplňujících informací. 
 

104/2013 § 328 odst. 5  (5) Samosoudce dále nemusí uznat rozhodnutí jiného členského státu, 
pokud toto rozhodnutí neobdržel, k tomuto rozhodnutí není připojeno 
osvědčení na stanoveném formuláři34), toto osvědčení je zjevně neúplné, 
neodpovídá obsahu rozhodnutí, k němuž je připojeno, nebo není 
přeložené do českého jazyka nebo jiného jazyka, ve kterém lze 
osvědčení podle prohlášení České republiky35) přijmout. Před 
rozhodnutím o neuznání samosoudce vyzve příslušný orgán jiného 
členského státu, aby mu ve lhůtě jím stanovené zaslal rozhodnutí, 
osvědčení, jeho opravené znění nebo překlad osvědčení do příslušného 
jazyka. Zároveň jej upozorní, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, 
aniž by uvedl podstatné důvody, pro které tak nemohl učinit, neuzná 
rozhodnutí.  
 
.  
 

PT  

  104/2013 § 328 odst. 6 (6) Jsou-li dány důvody pro neuznání rozhodnutí jiného členského státu 
uvedené v odstavci 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v odstavci 4, 
samosoudce si před rozhodnutím o neuznání takového rozhodnutí vždy 
vyžádá stanovisko příslušného orgánu jiného členského státu, takové 
stanovisko si může vyžádat rovněž, je-li dán jiný důvod pro neuznání 

  

Čl. 11 odst. 4 4. Rozhodl-li se příslušný orgán vykonávajícího státu uplatnit důvod 
pro odmítnutí uvedený v odstavci 1, důvody uvedené v odst. 1 písm. 
d) nebo k), může po dohodě s příslušným orgánem vydávajícího státu 
i přesto rozhodnout, že bude vykonávat dohled nad probačními 
opatřeními nebo alternativními tresty uloženými v rozsudku a 
případně v rozhodnutí o probaci, které mu bylo postoupeno, aniž by 
převzal odpovědnost za přijímání jakýchkoli rozhodnutí uvedených v 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

čl. 14 odst. 1 písm. a), b) a c). 
 

Čl. 12 odst. 1 Lhůty 
 
1. Příslušný orgán vykonávajícího státu rozhodne co nejdříve a 
nejpozději 60 dnů po obdržení rozsudku a případně rozhodnutí o 
probaci společně s osvědčením uvedeným v čl. 6 odst. 1, zda uzná 
rozsudek a případně rozhodnutí o probaci a zda převezme 
odpovědnost za dohled nad probačními opatřeními nebo 
alternativními tresty. O svém rozhodnutí neprodleně vyrozumí 
příslušný orgán vydávajícího státu jakýmkoli způsobem umožňujícím 
vyhotovení písemného záznamu. 

104/2013 § 327 odst. 2  (2) O tom, zda se rozhodnutí jiného členského státu uzná a vykoná, nebo 
zda se rozhodnutí neuzná, rozhodne samosoudce bez zbytečného 
odkladu, zpravidla do 60 dnů ode dne, kdy soud obdržel rozhodnutí 
jiného členského státu spolu s osvědčením; před rozhodnutím si vyžádá 
písemné vyjádření státního zástupce. Do této lhůty se nezapočítává doba, 
po kterou je pořizován překlad rozhodnutí, nebo jsou od jiného 
členského státu opatřovány podklady nezbytné pro rozhodnutí. Nelze-li 
tuto lhůtu dodržet, samosoudce o tom neprodleně uvědomí příslušný 
orgán jiného členského státu a uvede důvody prodlení, včetně 
předpokládané doby takového prodlení.  

PT  

  104/2013 § 327 odst. 5 (5) O nepravomocném rozhodnutí o uznání a výkonu samosoudce 
neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu; v případě 
uznání a výkonu rozhodnutí jej informuje i o přizpůsobení trestu, 
ochranného opatření, dohledu, přiměřeného omezení nebo přiměřené 
povinnosti a o důvodech takového přizpůsobení a v případě neuznání i o 
důvodech takového postupu. Samosoudce vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu i o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci.  
 

  

Čl. 12 odst. 2 2. Pokud příslušný orgán vykonávajícího státu za výjimečných 
okolností nemůže dodržet lhůty stanovené v odstavci 1, neprodleně o 
tom informuje jakýmkoli způsobem příslušný orgán vydávajícího 
státu s uvedením důvodů prodlení a odhadované doby, která bude 
zapotřebí k přijetí konečného rozhodnutí. 
 

104/2013 § 327 odst. 2 (2) O tom, zda se rozhodnutí jiného členského státu uzná a vykoná, nebo 
zda se rozhodnutí neuzná, rozhodne samosoudce bez zbytečného 
odkladu, zpravidla do 60 dnů ode dne, kdy soud obdržel rozhodnutí 
jiného členského státu spolu s osvědčením; před rozhodnutím si vyžádá 
písemné vyjádření státního zástupce. Do této lhůty se nezapočítává doba, 
po kterou je pořizován překlad rozhodnutí, nebo jsou od jiného 
členského státu opatřovány podklady nezbytné pro rozhodnutí. Nelze-li 
tuto lhůtu dodržet, samosoudce o tom neprodleně uvědomí příslušný 
orgán jiného členského státu a uvede důvody prodlení, včetně 
předpokládané doby takového prodlení.  

 

PT  

Čl. 13 odst. 1 Rozhodné právo 
 
1. Dohled nad probačními opatřeními a alternativními tresty a jejich 
výkon se řídí právem vykonávajícího státu. 
 

104/2013 § 333 odst. 1 Výkon uznaného rozhodnutí  
 

(1) Není-li dále stanoveno jinak, při výkonu trestu, ochranného opatření, 
dohledu, přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti, včetně 
změny uložených omezení nebo povinností, uložení dalších omezení 
nebo povinností nebo nařízení výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo jeho zbytku, se postupuje obdobně podle ustanovení hlavy 
dvacáté první trestního řádu.  
  

 

PT  

Čl. 13 odst. 2 2. Příslušný orgán vykonávajícího státu může vykonávat dohled nad 
povinností uvedenou v čl. 4 odst. 1 písm. h) tak, že od odsouzené 
osoby vyžaduje, aby prokázala, že splnila povinnost finančně nahradit 

40/2009, 
ve znění  
181/2011 

§ 48 odst. 3 (3) Pachateli, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, může soud 
uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby 
vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

škodu způsobenou trestným činem. 
 

škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, 
nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.  

 
  40/2009 

ve znění 
181/2011 

§ 85 Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti  
 
(1) Při podmíněném odsouzení s dohledem stanoví soud zkušební dobu 
na jeden rok až pět let; zkušební doba počíná právní mocí rozsudku.  
  
(2) Podmíněně odsouzenému, nad kterým byl stanoven dohled, může 
soud uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 
odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, 
aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, 
kterou trestným činem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení 
získané trestným činem.  
  
(3) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v 
zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů 
uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení nebo 
přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z 
výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech 
mládeže za obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé.  
  

 

  

  40/2009 
 

§ 86 Rozhodnutí o podmíněném odsouzení s dohledem  
 
(1) Jestliže podmíněně odsouzený, ohledně něhož byl vysloven dohled, 
vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, 
vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během 
zkušební doby, že se trest vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k 
okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat podmíněné 
odsouzení s dohledem v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k 
nařízení výkonu trestu, a  
 a) stanovit nad odsouzeným další povinnosti v rámci uloženého 
dohledu,  
 b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, 
přičemž nesmí překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 85 
odst. 1, nebo  
 c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 
uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život.  
  
(2) Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby 
rozhodnutí podle odstavce 1, aniž na tom měl podmíněně odsouzený 
vinu, má se za to, že se podmíněně odsouzený osvědčil.  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

(3) Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, anebo má-li 
se za to, že se osvědčil, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.  
  
(4) Rozhodne-li soud podle odstavce 1, že se trest vykoná, rozhodne 
zároveň o způsobu výkonu trestu.  

 
Čl. 14 odst. 1  
písm. a) 

Pravomoc přijímat veškerá další rozhodnutí a rozhodné právo 
 
1. Příslušný orgán vykonávajícího státu má pravomoc přijímat veškerá 
další rozhodnutí týkající se podmíněného trestu, podmíněného 
propuštění, podmíněného odsouzení a alternativního trestu, zejména 
pokud odsouzená osoba neplní probační opatření nebo alternativní 
trest nebo spáchá nový trestný čin. 
Tato další rozhodnutí zahrnují zejména 
 
a) změnu povinností nebo příkazů uložených v probačním opatření 
nebo alternativním trestu nebo změnu délky probační doby; 

104/2013 § 333 odst. 1 Výkon uznaného rozhodnutí  
 

(1) Není-li dále stanoveno jinak, při výkonu trestu, ochranného opatření, 
dohledu, přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti, včetně 
změny uložených omezení nebo povinností, uložení dalších omezení 
nebo povinností nebo nařízení výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo jeho zbytku, se postupuje obdobně podle ustanovení hlavy 
dvacáté první trestního řádu.  
 

PT  

  40/2009 
 

§ 86 odst. 1 Rozhodnutí o podmíněném odsouzení s dohledem  
 
(1) Jestliže podmíněně odsouzený, ohledně něhož byl vysloven dohled, 
vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, 
vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během 
zkušební doby, že se trest vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k 
okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat podmíněné 
odsouzení s dohledem v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k 
nařízení výkonu trestu, a  
 a) stanovit nad odsouzeným další povinnosti v rámci uloženého 
dohledu,  
 b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, 
přičemž nesmí překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 85 
odst. 1, nebo  
 c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 
uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život.  
 

  

  40/2009 § 83 odst. 1 Rozhodnutí o podmíněném odsouzení  
 
(1) Jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a 
vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak 
rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná. 
Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě 
odsouzeného ponechat podmíněné odsouzení v platnosti, i když 
odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu, a  
 a) stanovit nad odsouzeným dohled,  
 b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

přičemž nesmí překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 82 
odst. 1, nebo  
 c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 
uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život.  
  

  9600     
Čl. 14 odst. 1  
písm. b) 

b) zrušení odkladu výkonu rozsudku nebo zrušení rozhodnutí o 
podmíněném propuštění a 
 

40/2009 § 83 odst. 1 Rozhodnutí o podmíněném odsouzení  
 
(1) Jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a 
vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak 
rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná. 
Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě 
odsouzeného ponechat podmíněné odsouzení v platnosti, i když 
odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu, a  
 a) stanovit nad odsouzeným dohled,  
 b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, 
přičemž nesmí překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 82 
odst. 1, nebo  
 c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 
uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život.  
  

PT  

  141/1961 
ve znění 
48/1973 
178/1990 
390/2012 
 
 
 
 

§ 332 (1) O tom, zda se podmíněně propuštěný osvědčil nebo zda se zbytek 
trestu vykoná, jakož i o tom, zda se vykoná zbytek trestu anebo ponechá 
v platnosti podmíněné propuštění, rozhoduje soud ve veřejném zasedání. 
Rozhodnutí, že se podmíněně propuštěný osvědčil, může se souhlasem 
státního zástupce učinit též předseda senátu.  
 
(2) Při rozhodování o osvědčení podmíněně propuštěného se soud opírá 
též o vyjádření zájmového sdružení občanů.  

 

  

  9600     
Čl. 14 odst. 1  
písm. c) 

c) uložení trestu odnětí svobody nebo opatření spojeného se zbavením 
osobní svobody v případě alternativního trestu nebo podmíněného 
odsouzení. 
 

141/1961 
ve znění 
166/1998 

§ 330a odst. 
2 

(2) Na rozhodnutí o tom, zda se osvědčil podmíněně odsouzený, u něhož 
byl vysloven dohled, nebo zda se nařídí výkon podmíněně odloženého 
trestu, se obdobně užije ustanovení § 330.  
  

PT  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
41/2009 

§ 330 odst. 1 (1) O tom, zda se podmíněně odsouzený osvědčil nebo zda se nařídí 
výkon podmíněně odloženého trestu, rozhodne soud ve veřejném 
zasedání. Ve veřejném zasedání rozhodne soud i o ponechání 
podmíněného odsouzení v platnosti podle § 83 odst. 1 trestního 
zákoníku.  
 

  

  40/2009 
ve znění 
330/2011 

§ 61 Přeměna trestu domácího vězení 
 
Jestliže se pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu 
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Poznámka 
 

domácího vězení vyhýbá nástupu výkonu trestu, bez závažného důvodu 
poruší sjednané podmínky výkonu trestu domácího vězení, jinak maří 
výkon tohoto trestu nebo zaviněně nevykonává ve stanovené době 
uložený trest, může soud přeměnit, a to i během doby stanovené pro jeho 
výkon, trest domácího vězení nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody a 
rozhodnout zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom každý i jen započatý 
jeden den nevykonaného trestu domácího vězení se počítá za jeden den 
odnětí svobody. 
 

  40/2009 
ve znění 
330/2011 
390/2012 

§ 65 odst. 2 (2) Jestliže pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu 
obecně prospěšných prací nevede řádný život, vyhýbá se nástupu 
výkonu trestu, bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu 
trestu obecně prospěšných prací, jinak maří výkon tohoto trestu nebo 
zaviněně tento trest ve stanovené době nevykonává, může soud 
přeměnit, a to i během doby stanovené pro jeho výkon, trest obecně 
prospěšných prací nebo jeho zbytek 
 a) za podmínek § 60 odst. 1 v trest domácího vězení, přitom každá i jen 
započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se 
počítá za jeden den domácího vězení,  
 b) v peněžitý trest a pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl tento 
trest vykonán, stanovit náhradní trest odnětí svobody, který nesmí být 
přísnější nežli trest, který by pachateli hrozil v případě přeměny trestu 
obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody, nebo 
 c) v trest odnětí svobody a rozhodnout zároveň o způsobu jeho výkonu; 
přitom každá i jen započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně 
prospěšných prací se počítá za jeden den odnětí svobody. 
 

  

  40/2009  § 69 odst. 1  Náhradní trest odnětí svobody 
 
(1) Ukládá-li soud peněžitý trest, stanoví pro případ, že by ve stanovené 
lhůtě nebyl vykonán, náhradní trest odnětí svobody až na čtyři léta. 
Náhradní trest nesmí však ani spolu s uloženým trestem odnětí svobody 
přesahovat horní hranici trestní sazby. 
 

  

  40/2009    
ve znění 
390/2012 

§ 69 odst. 2 (2) Jestliže pachatel ve stanovené lhůtě nevykoná peněžitý trest, může 
jej soud přeměnit 
 a) za podmínek § 60 odst. 1 v trest domácího vězení, nebo 
 b) v trest obecně prospěšných prací. 

 

  

  9224     
  9600     
Čl. 14 odst. 2 2. Rozhodnutí přijatá podle odstavce 1 a všechny důsledky vyplývající 

z rozsudku, včetně případného výkonu a tam, kde to je nutné, přeměny 
trestu odnětí svobody nebo opatření spojeného se zbavením osobní 

104/2013 § 333 odst. 1 Výkon uznaného rozhodnutí  
 

(1) Není-li dále stanoveno jinak, při výkonu trestu, ochranného opatření, 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

svobody, se řídí právem vykonávajícího státu. 
 

dohledu, přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti, včetně 
změny uložených omezení nebo povinností, uložení dalších omezení 
nebo povinností nebo nařízení výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo jeho zbytku, se postupuje obdobně podle ustanovení hlavy 
dvacáté první trestního řádu.  

 
Čl. 14 odst. 3  
písm. a) 

3. Každý členský stát může při přijetí tohoto rámcového rozhodnutí 
nebo později prohlásit, že jako vykonávající stát odmítne převzít 
odpovědnost stanovenou v odst. 1 písm. b) a c) ve vymezených 
případech nebo typech případů, zejména 
 
a) v případech týkajících se alternativního trestu, kdy rozsudek 
nestanoví trest odnětí svobody nebo opatření spojené se zbavením 
osobní svobody, který má být vykonán v případě neplnění uložených 
povinností či příkazů; 

104/2013 §333 odst. 2 (2) Poruší-li osoba, nad níž je vykonáván dohled v případě uvedeném v 
§ 330 odst. 4, závažným způsobem nebo opakovaně podmínky dohledu, 
samosoudce o tom bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu za účelem převzetí výkonu uznaného rozhodnutí. 
Vyrozumění se zasílá na stanoveném formuláři36). Obdobně podle věty 
první a druhé se postupuje i v případě závažného nebo opakovaného 
porušení podmínek dohledu vykonávaného nad osobou na základě 
rozhodnutí jiného členského státu uvedeného v § 323 odst. 1 písm. c).  

 

PT  

  104/2013 § 333 odst. 4 
písm. d) 

(4) Samosoudce neprodleně učiní opatření směřující k upuštění od 
výkonu uznaného rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
… 
 d) vyrozuměl jiný členský stát o skutečnostech uvedených v odstavci 2, 
nebo  
… 

  

  104/2013 § 330 odst. 4 (4) Trest nebo ochranné opatření, jež nejsou spojeny se zbavením osobní 
svobody, za které nelze podle právního řádu jiného členského státu 
uložit náhradní nepodmíněný trest odnětí svobody při porušení 
podmínek jejich výkonu a které neodpovídají žádnému trestu nebo 
ochrannému opatření nespojenému se zbavením osobní svobody podle 
trestního zákona, se přemění na dohled.  
 

  

  104/2013 § 323 odst. 1 
písm. c) 

(1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, 
kterým bylo rozhodnuto o  
 … 
 c) podmíněném upuštění od potrestání za současného stanovení dohledu 
nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností uvedených v § 324 
odst. 1, nebo  
… 

  

Čl. 14 odst. 3  
písm. b) 

b) v případech týkajících se podmíněného odsouzení; 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 14 odst. 3  
písm. c) 

c) v případech, kdy se rozsudek týká činu, které není trestným činem 
podle práva vykonávajícího státu, nezávisle na znacích skutkové 
podstaty nebo na popisu trestného činu. 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT 1 

Čl. 14 odst. 4 4. Využije-li členský stát některou z možností uvedených v odstavci 3, 
předá příslušný orgán vykonávajícího státu v případě neplnění 

104/2013  § 333 odst. 2 (2) Poruší-li osoba, nad níž je vykonáván dohled v případě uvedeném v 
§ 330 odst. 4, závažným způsobem nebo opakovaně podmínky dohledu, 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

probačního opatření nebo alternativního trestu, pokud má za to, že je 
třeba přijmout další rozhodnutí podle odst. 1 písm. b) nebo c), 
pravomoc zpět příslušnému orgánu vydávajícího státu. 
 

samosoudce o tom bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu za účelem převzetí výkonu uznaného rozhodnutí. 
Vyrozumění se zasílá na stanoveném formuláři36). Obdobně podle věty 
první a druhé se postupuje i v případě závažného nebo opakovaného 
porušení podmínek dohledu vykonávaného nad osobou na základě 
rozhodnutí jiného členského státu uvedeného v § 323 odst. 1 písm. c).  

 
  104/2013 § 333 odst. 4 

písm. d) 
(4) Samosoudce neprodleně učiní opatření směřující k upuštění od 
výkonu uznaného rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
 …  
 d) vyrozuměl jiný členský stát o skutečnostech uvedených v odstavci 2, 
nebo  
 …  
 

  

  104/2013 § 333 odst. 7 (7) V případech uvedených v odstavci 4 písm. b) až e) přechází právo 
vykonat uznané rozhodnutí jiného členského státu ve zbylém rozsahu 
zpět na tento členský stát. Samosoudce za účelem zajištění pokud možno 
nepřetržitého výkonu uznaného rozhodnutí spolupracuje s orgánem 
jiného členského státu, zejména si s ním vyměňuje všechny potřebné 
informace.  

 

  

Čl. 14 odst. 5 5. V případech uvedených v odstavci 3 tohoto článku není dotčena 
povinnost uznat rozsudek a případně rozhodnutí o probaci ani 
povinnost přijmout neprodleně veškerá opatření nezbytná pro dohled 
nad probačními opatřeními nebo alternativními tresty podle čl. 8 odst. 
1. 
 

104/2013  § 326 odst. 1 Řízení o uznání a výkonu 
  

(1) Řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu se 
zahajuje okamžikem, kdy bylo příslušnému soudu doručeno rozhodnutí 
jiného členského státu spolu s osvědčením, popřípadě alespoň 
osvědčení, nebo rozhodnutí jiného členského státu s požadavkem na 
postup podle tohoto dílu.  

PT  

  104/2013  § 329 odst. 1 Uznání 
 

(1) Nejde-li o případ uvedený v § 326 odst. 2 nebo 3 nebo v § 327 odst. 
1, anebo není-li dán důvod pro neuznání rozhodnutí jiného členského 
státu uvedeného v § 323 odst. 1 nebo 3, samosoudce uzná takové 
rozhodnutí na území České republiky.  

 

  

Čl. 14 odst. 6 6. Prohlášení uvedená v odstavci 3 jsou oznámena generálnímu 
sekretariátu Rady. Tato prohlášení lze kdykoli odvolat. Prohlášení a 
odvolání uvedená v tomto článku budou zveřejněna v Úředním 
věstníku Evropské unie. 

 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 15 Konzultace mezi příslušnými orgány 
 
Příslušné orgány vydávajícího a vykonávajícího státu mohou, kdykoli 
to považují za vhodné, využít možnosti vzájemné konzultace, aby 

104/2013 § 327 odst. 5 (5) O nepravomocném rozhodnutí o uznání a výkonu samosoudce 
neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu; v případě 
uznání a výkonu rozhodnutí jej informuje i o přizpůsobení trestu, 
ochranného opatření, dohledu, přiměřeného omezení nebo přiměřené 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

usnadnily plynulé a účinné uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí. 
 

povinnosti a o důvodech takového přizpůsobení a v případě neuznání i o 
důvodech takového postupu. Samosoudce vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu i o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci.  
 

  104/2013  § 334 Informační povinnost  
 

(1) Samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu o  
 a) upuštění nebo částečném upuštění od výkonu uznaného rozhodnutí,  
 b) upuštění od výkonu trestu nebo ochranného opatření z důvodu, že 
osobě, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, byla v České 
republice udělena milost nebo amnestie, včetně uvedení důvodů jejich 
udělení, jsou-li známy,  
 c) změně uložených omezení nebo povinností, uložení dalších omezení 
nebo povinností nebo nařízení výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo jeho zbytku,  
 d) tom, že trest, ochranné opatření, dohled, přiměřené omezení nebo 
přiměřená povinnost byly vykonány.  
 
(2) Samosoudce vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu na 
jeho žádost o nejvyšší přípustné výměře nepodmíněného trestu odnětí 
svobody, který lze uložit podle trestního zákona v případě neplnění 
trestu, ochranného opatření, dohledu, přiměřeného omezení nebo 
přiměřené povinnosti uložených rozhodnutím jiného členského státu.  
 
(3) Samosoudce vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o 
dalších skutečnostech, považuje-li to za potřebné z hlediska zajištění 
řádného výkonu uznaného rozhodnutí. K vyrozumění může použít 
formulář uvedený v § 333 odst. 2.  

 

  

Čl. 16 odst. 1  
písm. a) 

Povinnosti zúčastněných orgánů v případě pravomoci 
vykonávajícího státu přijímat další rozhodnutí 

 
1. Příslušný orgán vykonávajícího státu neprodleně uvědomí příslušný 
orgán vydávajícího státu jakýmkoli způsobem umožňujícím 
vyhotovení písemného záznamu o všech rozhodnutích 
 
a) o změně probačního opatření nebo alternativního trestu; 
 

104/2013 § 334 odst. 1 
písm. a)  

Informační povinnost 
 

(1) Samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu o  
 a) upuštění nebo částečném upuštění od výkonu uznaného rozhodnutí,  
 …  
 

PT  

  104/2013 § 334 odst. 1 
písm. c) 

(1) Samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu o  
 a) upuštění nebo částečném upuštění od výkonu uznaného rozhodnutí,  
 …  
 c) změně uložených omezení nebo povinností, uložení dalších omezení 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

nebo povinností nebo nařízení výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo jeho zbytku,  
 … 

 
Čl. 16 odst. 1  
písm. b) 

b) o zrušení odkladu výkonu rozsudku nebo zrušení rozhodnutí o 
podmíněném propuštění; 
 

104/2013 § 334 odst. 1 
písm. c) 

Informační povinnost  
 

(1) Samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu o  
 …  
 c) změně uložených omezení nebo povinností, uložení dalších omezení 
nebo povinností nebo nařízení výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo jeho zbytku,  
 … 

PT  

Čl. 16 odst. 1 
písm. c) 

c) o výkonu trestu odnětí svobody nebo opatření spojeného se 
zbavením osobní svobody z důvodu neplnění probačního opatření 
nebo alternativního trestu; 
 

104/2013 § 334 odst. 1 
písm. d) 

Informační povinnost  
 

(1) Samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu o  
 … 
 d) tom, že trest, ochranné opatření, dohled, přiměřené omezení nebo 
přiměřená povinnost byly vykonány.   
 

PT  

Čl. 16 odst. 1  
písm. d) 

d) o skončení probačního opatření nebo alternativního trestu. 
 

104/2013 § 334 odst. 1 
písm. d) 

Informační povinnost  
 

(1) Samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu o  
  … 
 d) tom, že trest, ochranné opatření, dohled, přiměřené omezení nebo 
přiměřená povinnost byly vykonány.   
 

PT  

Čl. 16 odst. 2 2. Příslušný orgán vykonávajícího státu uvědomí příslušný orgán 
vydávajícího státu na jeho žádost o maximální délce zbavení osobní 
svobody, kterou za trestný čin, jenž vedl k vynesení rozsudku, stanoví 
vnitrostátní právo vykonávajícího státu a kterou by bylo možné uložit 
odsouzené osobě v případě neplnění probačního opatření nebo 
alternativního trestu. Tato informace se poskytne okamžitě po 
obdržení rozsudku a případně rozhodnutí o probaci společně s 
osvědčením uvedeným v čl. 6 odst. 1. 
 

104/2013 § 334 odst. 2 (2) Samosoudce vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu na 
jeho žádost o nejvyšší přípustné výměře nepodmíněného trestu odnětí 
svobody, který lze uložit podle trestního zákona v případě neplnění 
trestu, ochranného opatření, dohledu, přiměřeného omezení nebo 
přiměřené povinnosti uložených rozhodnutím jiného členského státu.  
  

 

PT  

Čl. 16 odst. 3 3. Příslušný orgán vydávajícího státu neprodleně uvědomí příslušný 
orgán vykonávajícího státu jakýmkoli způsobem umožňujícím 
vyhotovení písemného záznamu o všech okolnostech nebo zjištěních, 
které podle jeho názoru mohou vést k tomu, že bude přijato jedno 
nebo více z rozhodnutí uvedených v odst. 1 písm. a), b) nebo c). 
 

104/2013 § 339 odst. 3  (3) Soud neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o  
 a) všech skutečnostech, které by mohly vést ke změně uloženého trestu, 
ambulantního ochranného léčení, podmínek dohledu, přiměřených 
omezení nebo přiměřených povinností anebo k nařízení výkonu 
nepodmíněného trestu odnětí svobody,  
 b) udělení milosti nebo amnestie osobě, vůči níž rozhodnutí směřuje, v 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

České republice, nebo o jiném rozhodnutí, opatření anebo skutečnosti, v 
jejichž důsledku se rozhodnutí stalo nevykonatelným nebo 
vykonatelným jen částečně.  

  104/2013 § 339 odst. 4 (4) Učinil-li jiný členský stát prohlášení38), že nebude zajišťovat výkon 
nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného se zbavením osobní svobody v případě porušení uloženého 
trestu, ochranného léčení, podmínek dohledu, přiměřených omezení 
nebo přiměřených povinností, soud tento stát namísto o skutečnostech, 
které by mohly vést k nařízení výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo nařízení výkonu ochranného opatření spojeného se 
zbavením osobní svobody, vyrozumí o tom, že podle trestního řádu byl 
nařízen výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo bylo 
ambulantní ochranné léčení změněno na ústavní ochranné léčení. 
 

  

Čl. 17 odst. 1  
písm. a) 

Povinnosti zúčastněných orgánů v případě pravomoci 
vydávajícího státu přijímat další rozhodnutí 

 
1. Má-li příslušný orgán vydávajícího státu pravomoc přijímat další 
rozhodnutí uvedená v čl. 14 odst. 1 za použití čl. 14 odst. 3, vyrozumí 
jej příslušný orgán vykonávajícího státu okamžitě 
 
a) o každém zjištění, které by mohlo mít za následek zrušení odkladu 
výkonu rozsudku nebo zrušení rozhodnutí o podmíněném propuštění; 
 

104/2013 § 333 odst. 2 (2) Poruší-li osoba, nad níž je vykonáván dohled v případě uvedeném v 
§ 330 odst. 4, závažným způsobem nebo opakovaně podmínky dohledu, 
samosoudce o tom bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu za účelem převzetí výkonu uznaného rozhodnutí. 
Vyrozumění se zasílá na stanoveném formuláři36). Obdobně podle věty 
první a druhé se postupuje i v případě závažného nebo opakovaného 
porušení podmínek dohledu vykonávaného nad osobou na základě 
rozhodnutí jiného členského státu uvedeného v § 323 odst. 1 písm. c).  

 

PT  

Čl. 17 odst. 1  
písm. b) 

b) o každém zjištění, které by mohlo mít za následek uložení trestu 
odnětí svobody nebo opatření spojeného se zbavením osobní svobody; 
 

104/2013 § 333 odst. 2 (2) Poruší-li osoba, nad níž je vykonáván dohled v případě uvedeném v 
§ 330 odst. 4, závažným způsobem nebo opakovaně podmínky dohledu, 
samosoudce o tom bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu za účelem převzetí výkonu uznaného rozhodnutí. 
Vyrozumění se zasílá na stanoveném formuláři36). Obdobně podle věty 
první a druhé se postupuje i v případě závažného nebo opakovaného 
porušení podmínek dohledu vykonávaného nad osobou na základě 
rozhodnutí jiného členského státu uvedeného v § 323 odst. 1 písm. c). 
  

PT  

Čl. 17 odst. 1  
písm. c) 

c) o všech dalších skutečnostech a okolnostech, o které příslušný 
orgán vydávajícího státu požádá a které jsou podstatné k tomu, aby 
mohl přijmout další rozhodnutí podle svýho vnitrostátního práva. 
 

104/2013  § 333 odst. 4  (4) Samosoudce neprodleně učiní opatření směřující k upuštění od 
výkonu uznaného rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
 a) jej příslušný orgán jiného členského státu vyrozuměl o amnestii, 
milosti nebo jiném rozhodnutí anebo opatření, v jehož důsledku se 
uznané rozhodnutí stalo nevykonatelným,  
 b) osobu, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, nelze nalézt na území 
České republiky,  
 c) osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, již nemá v České 
republice obvyklé bydliště, a tato skutečnost brání řádnému výkonu 
rozhodnutí,  
 d) vyrozuměl jiný členský stát o skutečnostech uvedených v odstavci 2, 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

nebo  
 e) vyhověl žádosti příslušného orgánu jiného členského státu o předání 
výkonu uznaného rozhodnutí.  
… 

  104/2013 § 333 odst. 7 (7) V případech uvedených v odstavci 4 písm. b) až e) přechází právo 
vykonat uznané rozhodnutí jiného členského státu ve zbylém rozsahu 
zpět na tento členský stát. Samosoudce za účelem zajištění pokud možno 
nepřetržitého výkonu uznaného rozhodnutí spolupracuje s orgánem 
jiného členského státu, zejména si s ním vyměňuje všechny potřebné 
informace. 
 

  

  104/2013 § 334 Informační povinnost  
 

(1) Samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu o  
 a) upuštění nebo částečném upuštění od výkonu uznaného rozhodnutí,  
 b) upuštění od výkonu trestu nebo ochranného opatření z důvodu, že 
osobě, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, byla v České 
republice udělena milost nebo amnestie, včetně uvedení důvodů jejich 
udělení, jsou-li známy,  
 c) změně uložených omezení nebo povinností, uložení dalších omezení 
nebo povinností nebo nařízení výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo jeho zbytku,  
 d) tom, že trest, ochranné opatření, dohled, přiměřené omezení nebo 
přiměřená povinnost byly vykonány.  
 
(2) Samosoudce vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu na 
jeho žádost o nejvyšší přípustné výměře nepodmíněného trestu odnětí 
svobody, který lze uložit podle trestního zákona v případě neplnění 
trestu, ochranného opatření, dohledu, přiměřeného omezení nebo 
přiměřené povinnosti uložených rozhodnutím jiného členského státu.  
 
(3) Samosoudce vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o 
dalších skutečnostech, považuje-li to za potřebné z hlediska zajištění 
řádného výkonu uznaného rozhodnutí. K vyrozumění může použít 
formulář uvedený v § 333 odst. 2.  
 

  

Čl. 17 odst. 2 2. Pokud členský stát využije možnosti uvedené v čl. 11 odst. 4, 
uvědomí příslušný orgán tohoto státu příslušný orgán vydávajícího 
státu o tom, že odsouzená osoba nesplnila probační opatření nebo 
alternativní trest. 
 

104/2013 § 333 odst. 2 (2) Poruší-li osoba, nad níž je vykonáván dohled v případě uvedeném v 
§ 330 odst. 4, závažným způsobem nebo opakovaně podmínky dohledu, 
samosoudce o tom bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu za účelem převzetí výkonu uznaného rozhodnutí. 
Vyrozumění se zasílá na stanoveném formuláři 36). Obdobně podle věty 
první a druhé se postupuje i v případě závažného nebo opakovaného 
porušení podmínek dohledu vykonávaného nad osobou na základě 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

rozhodnutí jiného členského státu uvedeného v § 323 odst. 1 písm. c).  
 

Čl. 17 odst. 3 3. Pro vyrozumění o zjištěních uvedených v odst. 1 písm. a) a b) a 
odstavci 2 se použije formulář obsažený v příloze II. Pro vyrozumění 
o skutečnostech a okolnostech uvedených v odst. 1 písm. c) se použije 
jakýkoli způsob umožňující vyhotovení písemného záznamu, včetně, 
pokud je to možné, formuláře obsaženého v příloze II. 
 

104/2013  § 333 odst. 2 (2) Poruší-li osoba, nad níž je vykonáván dohled v případě uvedeném v 
§ 330 odst. 4, závažným způsobem nebo opakovaně podmínky dohledu, 
samosoudce o tom bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu za účelem převzetí výkonu uznaného rozhodnutí. 
Vyrozumění se zasílá na stanoveném formuláři36). Obdobně podle věty 
první a druhé se postupuje i v případě závažného nebo opakovaného 
porušení podmínek dohledu vykonávaného nad osobou na základě 
rozhodnutí jiného členského státu uvedeného v § 323 odst. 1 písm. c).  
 

PT  

Čl. 17 odst. 4 4. Má-li podle vnitrostátního práva vydávajícího státu odsouzená 
osoba právo na slyšení před soudem před přijetím rozhodnutí o 
uložení trestu, lze tento požadavek splnit obdobně postupem 
obsaženým v nástrojích mezinárodního práva nebo práva Evropské 
unie, který stanoví možnost použití audiovizuálního spojení pro 
výslech osob 

104/2013 § 327 odst. 3 (3) Považuje-li to samosoudce za potřebné pro účely rozhodnutí, nařídí 
veřejné zasedání; veřejné zasedání nařídí vždy, rozhoduje-li o uznání a 
výkonu rozhodnutí jiného členského státu o podmíněném propuštění 
podle § 323 odst. 1 písm. a) nebo odst. 3. Nachází-li se osoba, vůči níž 
takové rozhodnutí směřuje, v cizím státu ve vazbě, výkonu 
nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného se zbavením osobní svobody, o veřejném zasedání se 
nevyrozumívá a veřejné zasedání se koná za přítomnosti jejího obhájce.  
 

PT  

Čl. 17 odst. 5  
písm. a) 

5. Příslušný orgán vydávajícího státu uvědomí neprodleně příslušný 
orgán vykonávajícího státu o všech rozhodnutích 
 
a) o zrušení odkladu výkonu rozsudku nebo zrušení rozhodnutí o 
podmíněném propuštění; 
 

104/2013 § 339 odst. 3 (3) Soud neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o  
 a) všech skutečnostech, které by mohly vést ke změně uloženého trestu, 
ambulantního ochranného léčení, podmínek dohledu, přiměřených 
omezení nebo přiměřených povinností anebo k nařízení výkonu 
nepodmíněného trestu odnětí svobody,  
 b) udělení milosti nebo amnestie osobě, vůči níž rozhodnutí směřuje, v 
České republice, nebo o jiném rozhodnutí, opatření anebo skutečnosti, v 
jejichž důsledku se rozhodnutí stalo nevykonatelným nebo 
vykonatelným jen částečně.  
 

PT  

Čl. 17 odst. 5  
písm. b) 

b) o výkonu trestu odnětí svobody nebo opatření spojeného se 
zbavením osobní svobody, je-li takové opatření uloženo v rozsudku; 
 

104/2013  § 339 odst. 3 (3) Soud neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o  
 a) všech skutečnostech, které by mohly vést ke změně uloženého trestu, 
ambulantního ochranného léčení, podmínek dohledu, přiměřených 
omezení nebo přiměřených povinností anebo k nařízení výkonu 
nepodmíněného trestu odnětí svobody,  
 b) udělení milosti nebo amnestie osobě, vůči níž rozhodnutí směřuje, v 
České republice, nebo o jiném rozhodnutí, opatření anebo skutečnosti, v 
jejichž důsledku se rozhodnutí stalo nevykonatelným nebo 
vykonatelným jen částečně.  
 

PT  

Čl. 17 odst. 5 
písm. c) 

c) o uložení trestu odnětí svobody nebo opatření spojeného se 
zbavením osobní svobody, není-li takové opatření uloženo v 
rozsudku; 
 

104/2013 § 339 odst. 3 
a 4 

(3) Soud neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o  
 a) všech skutečnostech, které by mohly vést ke změně uloženého trestu, 
ambulantního ochranného léčení, podmínek dohledu, přiměřených 
omezení nebo přiměřených povinností anebo k nařízení výkonu 

PT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

nepodmíněného trestu odnětí svobody,  
 b) udělení milosti nebo amnestie osobě, vůči níž rozhodnutí směřuje, v 
České republice, nebo o jiném rozhodnutí, opatření anebo skutečnosti, v 
jejichž důsledku se rozhodnutí stalo nevykonatelným nebo 
vykonatelným jen částečně.  
 
(4) Učinil-li jiný členský stát prohlášení38), že nebude zajišťovat výkon 
nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného se zbavením osobní svobody v případě porušení uloženého 
trestu, ochranného léčení, podmínek dohledu, přiměřených omezení 
nebo přiměřených povinností, soud tento stát namísto o skutečnostech, 
které by mohly vést k nařízení výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo nařízení výkonu ochranného opatření spojeného se 
zbavením osobní svobody, vyrozumí o tom, že podle trestního řádu byl 
nařízen výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo bylo 
ambulantní ochranné léčení změněno na ústavní ochranné léčení.  
  

Čl. 17 odst. 5  
písm. d) 

d) o skončení probačního opatření nebo alternativního trestu. 
 

104/2013 § 339 odst. 3 (3) Soud neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o  
 a) všech skutečnostech, které by mohly vést ke změně uloženého trestu, 
ambulantního ochranného léčení, podmínek dohledu, přiměřených 
omezení nebo přiměřených povinností anebo k nařízení výkonu 
nepodmíněného trestu odnětí svobody,  
 b) udělení milosti nebo amnestie osobě, vůči níž rozhodnutí směřuje, v 
České republice, nebo o jiném rozhodnutí, opatření anebo skutečnosti, v 
jejichž důsledku se rozhodnutí stalo nevykonatelným nebo 
vykonatelným jen částečně. 
 

PT  

Čl. 18 odst. 1 Informace poskytované vykonávajícím státem ve všech případech 
 
Příslušný orgán vykonávajícího státu uvědomí neprodleně příslušný 
orgán vydávajícího státu jakýmkoli způsobem umožňujícím 
vyhotovení písemného záznamu 
 
1) o postoupení rozsudku a případně rozhodnutí o probaci společně s 
osvědčením uvedeným v čl. 6 odst. 1 příslušnému orgánu 
odpovědnému za jeho uznání a přijetí následných opatření pro dohled 
nad podmíněnými opatřeními nebo alternativními tresty podle čl. 6 
odst. 7; 
 

104/2013 § 325 odst. 3 (3) Bylo-li rozhodnutí jiného členského státu zasláno orgánu, který není 
k postupu podle tohoto dílu příslušný, postoupí je neprodleně 
příslušnému soudu a současně o postoupení vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu, který mu rozhodnutí zaslal. Má-li soud, kterému 
bylo rozhodnutí postoupeno, pochybnosti o své příslušnosti, postupuje 
přiměřeně podle § 24 trestního řádu.  

 

PT  

Čl. 18 odst. 2 2) o skutečnosti, že v praxi není možné dohled nad probačními 
opatřeními nebo alternativními tresty vykonávat, protože po 
postoupení rozsudku a případně rozhodnutí o probaci společně s 
osvědčením uvedeným v čl. 6 odst. 1 vykonávajícímu státu nelze 
odsouzenou osobu na území vykonávajícího státu nalézt; v tomto 

104/2013 § 333 odst. 4  (4) Samosoudce neprodleně učiní opatření směřující k upuštění od 
výkonu uznaného rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
 a) jej příslušný orgán jiného členského státu vyrozuměl o amnestii, 
milosti nebo jiném rozhodnutí anebo opatření, v jehož důsledku se 
uznané rozhodnutí stalo nevykonatelným,  

PT  
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Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

případě nemá vykonávající stát povinnost dohled nad probačními 
opatřeními nebo alternativními tresty vykonávat; 
 

 b) osobu, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, nelze nalézt na území 
České republiky,  
 c) osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, již nemá v České 
republice obvyklé bydliště, a tato skutečnost brání řádnému výkonu 
rozhodnutí,  
 d) vyrozuměl jiný členský stát o skutečnostech uvedených v odstavci 2, 
nebo  
 e) vyhověl žádosti příslušného orgánu jiného členského státu o předání 
výkonu uznaného rozhodnutí.  

  104/2013 § 333 odst. 7 (7) V případech uvedených v odstavci 4 písm. b) až e) přechází právo 
vykonat uznané rozhodnutí jiného členského státu ve zbylém rozsahu 
zpět na tento členský stát. Samosoudce za účelem zajištění pokud možno 
nepřetržitého výkonu uznaného rozhodnutí spolupracuje s orgánem 
jiného členského státu, zejména si s ním vyměňuje všechny potřebné 
informace.  

 

  

Čl. 18 odst. 3 3) o konečném rozhodnutí o uznání rozsudku a případně rozhodnutí o 
probaci a o převzetí odpovědnosti za dohled nad probačními 
opatřeními nebo alternativními tresty; 
 

104/2013 § 327 odst. 5 (5) O nepravomocném rozhodnutí o uznání a výkonu samosoudce 
neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu; v případě 
uznání a výkonu rozhodnutí jej informuje i o přizpůsobení trestu, 
ochranného opatření, dohledu, přiměřeného omezení nebo přiměřené 
povinnosti a o důvodech takového přizpůsobení a v případě neuznání i o 
důvodech takového postupu. Samosoudce vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu i o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci.  

 

PT  

Čl. 18 odst. 4 4) o každém rozhodnutí odmítnout uznání rozsudku a případně 
rozhodnutí o probaci a nepřevzít odpovědnost za dohled nad 
probačními opatřeními a alternativními tresty podle článku 11 
společně s odůvodněním takového rozhodnutí; 
 

104/2013 § 324 Podmínky pro převzetí rozhodnutí 
 

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání 
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:  
 a) informovat příslušný orgán o změně místa pobytu nebo výkonu 
práce,  
 b) zdržet se návštěv určitých míst,  
 c) zákaz vycestovat,  
 d) zákaz činnosti,  
 e) omezení a povinnosti týkající se chování, bydliště, vzdělávání, 
volnočasových aktivit nebo výkonu určitého zaměstnání, povolání nebo 
funkce,  
 f) hlásit se ve stanovené době příslušnému orgánu,  
 g) zdržet se styku s určitými osobami,  
 h) zdržet se styku s určitými předměty, které byly nebo by mohly být 
užity ke spáchání trestného činu,  
 i) nahradit poškozenému škodu způsobenou trestným činem,  
 j) vykonat obecně prospěšné práce,  
 k) spolupracovat s probačním úředníkem nebo s pracovníkem sociální 
služby činným v oblasti práce s odsouzenými osobami,  

PT  
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Poznámka 
 

 l) podrobit se léčení závislosti na návykových látkách.  
 
(2) Rozhodnutí jiného členského státu splňující podmínku uvedenou v 
odstavci 1 se převezme za účelem jeho uznání a výkonu, jestliže osoba, 
vůči níž směřuje, má v České republice obvyklé bydliště a zdržuje se na 
jejím území nebo lze důvodně předpokládat, že se zamýšlí vrátit do 
České republiky.  
 
(3) Rozhodnutí jiného členského státu splňující podmínku uvedenou v 
odstavci 1 lze převzít za účelem jeho uznání a výkonu i bez splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2, jestliže  
 a) osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, požádá o jeho zaslání do 
České republiky za účelem uznání a výkonu,  
 b) osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, se zdržuje na území 
České republiky nebo lze důvodně předpokládat, že se zde zamýšlí 
zdržovat, a  
 c) samosoudce souhlasí s převzetím takového rozhodnutí k uznání a 
výkonu v České republice z důvodu vhodnosti a účelnosti takového 
postupu, pokud jde o zajištění úspěšného začlenění této osoby do 
společnosti.  
 
(4) Před udělením souhlasu nebo odmítnutím převzetí rozhodnutí jiného 
členského státu si samosoudce vyžádá stanovisko ministerstva. O tom, 
zda souhlasí s převzetím takového rozhodnutí, samosoudce vyrozumí 
příslušný orgán jiného členského státu.  

  104/2013  § 326 odst. 3 (3) Nelze-li v řízení pokračovat z důvodu, který není důvodem pro 
neuznání rozhodnutí, samosoudce o této skutečnosti vyrozumí příslušný 
orgán jiného členského státu a požádá jej o vyjádření, zda na uznání a 
výkonu rozhodnutí trvá, a to ve lhůtě, kterou za tímto účelem stanoví. 
Nevyjádří-li se příslušný orgán jiného členského státu ve lhůtě nebo 
neuvede-li okolnosti, které vyvracejí důvod, pro který nelze v řízení 
pokračovat, samosoudce řízení ukončí a o jeho ukončení a o důvodech, 
které k němu vedly, neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného 
členského státu, státního zástupce, byl-li již ve věci činný, a obhájce, 
byl-li zvolen nebo ustanoven.  
 

  

  104/2013 § 327 Rozhodnutí o uznání a výkonu 
 

(1) Nepovažuje-li samosoudce osvědčení a rozhodnutí zaslané jiným 
členským státem za dostatečný podklad pro rozhodnutí o uznání a 
výkonu, požádá příslušný orgán tohoto členského státu, aby mu v jím 
stanovené lhůtě zaslal nezbytné dodatkové informace. Nezašle-li jiný 
členský stát dodatkové informace ve stanovené lhůtě, aniž by uvedl 
podstatné důvody, pro které tak neučinil, samosoudce řízení ukončí a o 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

jeho ukončení vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu, státního 
zástupce, byl-li již ve věci činný, a obhájce, byl-li zvolen nebo 
ustanoven. Na tyto následky musí být příslušný orgán jiného členského 
státu upozorněn.  
 
(2) O tom, zda se rozhodnutí jiného členského státu uzná a vykoná, nebo 
zda se rozhodnutí neuzná, rozhodne samosoudce bez zbytečného 
odkladu, zpravidla do 60 dnů ode dne, kdy soud obdržel rozhodnutí 
jiného členského státu spolu s osvědčením; před rozhodnutím si vyžádá 
písemné vyjádření státního zástupce. Do této lhůty se nezapočítává 
doba, po kterou je pořizován překlad rozhodnutí, nebo jsou od jiného 
členského státu opatřovány podklady nezbytné pro rozhodnutí. Nelze-li 
tuto lhůtu dodržet, samosoudce o tom neprodleně uvědomí příslušný 
orgán jiného členského státu a uvede důvody prodlení, včetně 
předpokládané doby takového prodlení.  
 
(3) Považuje-li to samosoudce za potřebné pro účely rozhodnutí, nařídí 
veřejné zasedání; veřejné zasedání nařídí vždy, rozhoduje-li o uznání a 
výkonu rozhodnutí jiného členského státu o podmíněném propuštění 
podle § 323 odst. 1 písm. a) nebo odst. 3. Nachází-li se osoba, vůči níž 
takové rozhodnutí směřuje, v cizím státu ve vazbě, výkonu 
nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného se zbavením osobní svobody, o veřejném zasedání se 
nevyrozumívá a veřejné zasedání se koná za přítomnosti jejího obhájce.  
 
(4) Rozhodnutí o uznání a výkonu samosoudce doručí osobě, vůči níž 
rozhodnutí jiného členského státu směřuje, státnímu zástupci a obhájci, 
byl-li zvolen nebo ustanoven. Nelze-li rozhodnutí doručit osobě, vůči 
níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, z důvodu jejího 
neznámého pobytu, samosoudce řízení ukončí a o jeho ukončení, včetně 
uvedení důvodu takového postupu, neprodleně vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu, státního zástupce a obhájce, byl-li zvolen nebo 
ustanoven.  
 
(5) O nepravomocném rozhodnutí o uznání a výkonu samosoudce 
neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu; v případě 
uznání a výkonu rozhodnutí jej informuje i o přizpůsobení trestu, 
ochranného opatření, dohledu, přiměřeného omezení nebo přiměřené 
povinnosti a o důvodech takového přizpůsobení a v případě neuznání i o 
důvodech takového postupu. Samosoudce vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu i o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci.  
 

  104/2013 § 328 Důvody pro neuznání rozhodnutí 
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Poznámka 
 

(1) Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
 a) uznání a výkon takového rozhodnutí by byly v rozporu s překážkou 
věci pravomocně rozhodnuté,  
 b) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle 
práva České republiky; v případě trestných činů týkajících se daní, 
poplatků, cel nebo měny nelze rozhodnutí jiného členského státu 
neuznat pouze z toho důvodu, že právní předpisy České republiky 
neukládají tentýž druh daní, poplatků nebo cel nebo neobsahují stejná 
ustanovení týkající se daní, poplatků, cel nebo měny jako právní 
předpisy daného členského státu,  
 c) osoba, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, požívá 
podle právního řádu České republiky nebo mezinárodního práva výsad a 
imunit, pro které je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním 
řízení,  
 d) osoba, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, by nebyla 
podle právního řádu České republiky vzhledem k svému věku 
odpovědná za trestný čin,  
 e) délka, po kterou mají být trest, ochranné opatření, dohled, přiměřené 
omezení nebo přiměřená povinnost vykonávány, činila v době doručení 
takového rozhodnutí soudu méně než 6 měsíců; nelze-li výkonu 
dosáhnout jinak, lze rozhodnutí uznat a vykonat i v tomto případě,  
 f) takové rozhodnutí bylo vydáno v řízení vedeném v nepřítomnosti 
osoby, vůči níž směřuje, není-li dále stanoveno jinak,  
 g) uložený trest, ochranné opatření, přiměřené omezení nebo přiměřená 
povinnost zahrnují takové opatření zdravotní péče, které nelze s ohledem 
na právní řád České republiky nebo na její systém zdravotnictví v České 
republice vykonat, nebo  
 h) výkon trestu uloženého takovým rozhodnutím je podle právního řádu 
České republiky promlčen a takové rozhodnutí bylo vydáno pro skutek, 
jehož stíhání je podle právního řádu České republiky v pravomoci 
orgánů České republiky.  
 
(2) Vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry je osoba, vůči 
níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, vyňata z pravomoci 
orgánů činných v trestním řízení, rozhodne o tom na návrh této osoby, 
státního zástupce nebo samosoudce Nejvyšší soud.  
 
(3) Rozhodnutí jiného členského státu lze uznat, i když je dán důvod pro 
neuznání uvedený v odstavci 1 písm. f), pokud osoba, vůči níž takové 
rozhodnutí směřuje,  
 a) byla včas osobně předvolána, a tudíž informována o datu a místu 
konání nařízeného jednání soudu, které vedlo k vydání rozhodnutí, nebo 
jiným způsobem obdržela úřední informaci o datu a místu konání 
nařízeného jednání soudu tak, že bylo jednoznačně zjištěno, že o 
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Poznámka 
 

plánovaném jednání soudu věděla a byla informována, že jednání může 
být konáno a rozhodnutí vyneseno i v její nepřítomnosti,  
 b) věděla o nařízeném jednání soudu a pověřila obhájce, kterého si 
sama zvolila, nebo který jí byl ustanoven, aby ji na jednání soudu 
obhajoval, a ten tak učinil, nebo  
 c) poté, co jí bylo osobně doručeno rozhodnutí a byla výslovně poučena 
o svém právu na nové projednání věci nebo právu na podání opravného 
prostředku, jejichž využití umožňuje její účast v novém nebo opravném 
řízení, opětovné posouzení nebo přezkoumání věci a provedení nových 
důkazů a může vést ke změně původního rozhodnutí, se takového práva 
výslovně vzdala, nebo je v příslušné lhůtě neuplatnila nebo opravný 
prostředek vzala zpět.  
 
(4) Samosoudce nemusí uznat rozhodnutí jiného členského státu, jde-li o 
rozhodnutí vydané pro skutek spáchaný zcela nebo zčásti na území 
České republiky nebo mimo území České republiky na palubě lodi nebo 
jiného plavidla, nebo letadla anebo jiného vzdušného dopravního 
prostředku, které jsou registrovány v České republice; přitom zohlední 
zejména okolnosti spáchání skutku.  
 
(5) Samosoudce dále nemusí uznat rozhodnutí jiného členského státu, 
pokud toto rozhodnutí neobdržel, k tomuto rozhodnutí není připojeno 
osvědčení na stanoveném formuláři34), toto osvědčení je zjevně neúplné, 
neodpovídá obsahu rozhodnutí, k němuž je připojeno, nebo není 
přeložené do českého jazyka nebo jiného jazyka, ve kterém lze 
osvědčení podle prohlášení České republiky35) přijmout. Před 
rozhodnutím o neuznání samosoudce vyzve příslušný orgán jiného 
členského státu, aby mu ve lhůtě jím stanovené zaslal rozhodnutí, 
osvědčení, jeho opravené znění nebo překlad osvědčení do příslušného 
jazyka. Zároveň jej upozorní, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, 
aniž by uvedl podstatné důvody, pro které tak nemohl učinit, neuzná 
rozhodnutí.  
 
(6) Jsou-li dány důvody pro neuznání rozhodnutí jiného členského státu 
uvedené v odstavci 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v odstavci 4, 
samosoudce si před rozhodnutím o neuznání takového rozhodnutí vždy 
vyžádá stanovisko příslušného orgánu jiného členského státu, takové 
stanovisko si může vyžádat rovněž, je-li dán jiný důvod pro neuznání.  
 

Čl. 18 odst. 5 5) o každém rozhodnutí o přeměně probačního opatření nebo 
alternativního trestu podle článku 9 společně s odůvodněním takového 
rozhodnutí; 
 

104/2013 § 327 odst. 5 (5) O nepravomocném rozhodnutí o uznání a výkonu samosoudce 
neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu; v případě 
uznání a výkonu rozhodnutí jej informuje i o přizpůsobení trestu, 
ochranného opatření, dohledu, přiměřeného omezení nebo přiměřené 
povinnosti a o důvodech takového přizpůsobení a v případě neuznání i o 

PT  
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Poznámka 
 

důvodech takového postupu. Samosoudce vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu i o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci.  

 
ČL. 18 odst. 6 6) o každém rozhodnutí o amnestii nebo milosti, které vede k 

nevykonání dohledu nad probačními opatřeními nebo alternativními 
tresty z důvodů uvedených v čl. 19 odst. 1, případně společně s 
odůvodněním takového rozhodnutí. 
 

104/2013  § 334 odst. 1 
písm. b) 

Informační povinnost  
 

(1) Samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu o  
…  
 b) upuštění od výkonu trestu nebo ochranného opatření z důvodu, že 
osobě, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, byla v České 
republice udělena milost nebo amnestie, včetně uvedení důvodů jejich 
udělení, jsou-li známy,  
 … 

 

PT  

Čl. 19 odst. 1 Amnestie, milost, přezkum rozsudku 
 
1. Amnestii nebo milost může udělit vydávající i vykonávající stát. 
 

104/2013 § 334 odst. 1 
písm. b) 

Informační povinnost  
 

(1) Samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu o  
…  
 b) upuštění od výkonu trestu nebo ochranného opatření z důvodu, že 
osobě, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, byla v České 
republice udělena milost nebo amnestie, včetně uvedení důvodů jejich 
udělení, jsou-li známy,  
 … 

 

PT  

Čl. 19 odst. 2 2. Pouze vydávající stát může rozhodnout o žádostech o přezkum 
rozsudku, který je základem pro probační opatření nebo alternativní 
tresty, nad kterými má být vykonáván dohled podle tohoto rámcového 
rozhodnutí. 
 

104/2013  § 339 odst. 3 
písm. b) 

(3) Soud neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o  
… 
 b) udělení milosti nebo amnestie osobě, vůči níž rozhodnutí směřuje, v 
České republice, nebo o jiném rozhodnutí, opatření anebo skutečnosti, v 
jejichž důsledku se rozhodnutí stalo nevykonatelným nebo 
vykonatelným jen částečně.  

 

PT  

Čl. 20 odst. 1 Konec pravomoci vykonávajícího státu 
 
1. Skrývá-li se odsouzená osoba nebo nemá-li nadále oprávněný 
obvyklý pobyt ve vykonávajícím státě, může příslušný orgán 
vykonávajícího státu předat pravomoc vykonávat dohled nad 
probačními opatřeními nebo alternativními tresty a přijímat veškerá 
další rozhodnutí související s rozsudkem zpět příslušnému orgánu 
vydávajícího státu. 
 

104/2013 § 333 odst. 4 
písm. b) a c) 

(4) Samosoudce neprodleně učiní opatření směřující k upuštění od 
výkonu uznaného rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
… 
 b) osobu, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, nelze nalézt na území 
České republiky,  
 … 

PT  

  104/2013 § 333 odst. 4 
písm. c) 

(4) Samosoudce neprodleně učiní opatření směřující k upuštění od 
výkonu uznaného rozhodnutí jiného členského státu, pokud  
… 
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Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 
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Poznámka 
 

c) osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, již nemá v České 
republice obvyklé bydliště, a tato skutečnost brání řádnému výkonu 
rozhodnutí,  
 … 

  104/2013  § 333 odst. 7 (7) V případech uvedených v odstavci 4 písm. b) až e) přechází právo 
vykonat uznané rozhodnutí jiného členského státu ve zbylém rozsahu 
zpět na tento členský stát. Samosoudce za účelem zajištění pokud možno 
nepřetržitého výkonu uznaného rozhodnutí spolupracuje s orgánem 
jiného členského státu, zejména si s ním vyměňuje všechny potřebné 
informace.  

  

  104/2013 § 327 odst. 4 (4) Rozhodnutí o uznání a výkonu samosoudce doručí osobě, vůči níž 
rozhodnutí jiného členského státu směřuje, státnímu zástupci a obhájci, 
byl-li zvolen nebo ustanoven. Nelze-li rozhodnutí doručit osobě, vůči 
níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, z důvodu jejího 
neznámého pobytu, samosoudce řízení ukončí a o jeho ukončení, včetně 
uvedení důvodu takového postupu, neprodleně vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu, státního zástupce a obhájce, byl-li zvolen nebo 
ustanoven. 
  

  

Čl. 20 odst. 2 2. Probíhá-li proti dotyčné osobě nové trestní řízení ve vydávajícím 
státě, může příslušný orgán vydávajícího státu požádat příslušný orgán 
vykonávajícího státu, aby předal pravomoc vykonávat dohled nad 
probačními opatřeními nebo alternativními tresty a přijímat veškerá 
další rozhodnutí související s rozsudkem zpět příslušnému orgánu 
vydávajícího státu. V tom případě může příslušný orgán 
vykonávajícího státu předat pravomoc zpět příslušnému orgánu 
vydávajícího státu. 
 

104/2013 § 339 odst. 1 Důsledky zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu 
 

(1) Soud může požádat příslušný orgán jiného členského státu o předání 
výkonu uznaného rozhodnutí zpět do České republiky, pokud se proti 
osobě, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, vede v České republice jiné 
trestní řízení.  

PT  

Čl. 20 odst. 3 3. Je-li za použití tohoto článku pravomoc předána zpět vydávajícímu 
státu, převezme ji příslušný orgán tohoto státu. Pro další dohled nad 
probačními opatřeními nebo alternativními tresty vezme příslušný 
orgán vydávajícího státu v úvahu délku a míru plnění probačních 
opatření nebo alternativních trestů ve vykonávajícím státě, jakož i 
veškerá rozhodnutí přijatá vykonávajícím státem v souladu s čl. 16 
odst. 1. 
 

104/2013 § 339 odst. 5 (5) Uložený trest, ochranné opatření, dohled, přiměřené omezení nebo 
přiměřená povinnost se vykonají v České republice v rozsahu, v jakém 
nebyly vykonány. 

PT  

Čl. 21 Jazyky 
Osvědčení uvedené v čl. 6 odst. 1 musí být přeloženo do úředního 
jazyka nebo do jednoho z úředních jazyků vykonávajícího státu. 
Každý členský stát může při přijetí tohoto rámcového rozhodnutí nebo 
později uvést v prohlášení, které bude uloženo v generálním 
sekretariátu Rady, že bude přijímat překlad do jednoho či více dalších 
úředních jazyků orgánů Evropské unie. 
 

104/2013 § 337 odst. 2 (2) Rozhodnutí zašle soud příslušnému orgánu jiného členského státu 
spolu s osvědčením na stanoveném formuláři34) přeloženým do úředního 
jazyka nebo jednoho z úředních jazyků tohoto členského státu, nebo do 
jazyka, v němž tento stát osvědčení podle svého prohlášení35) přijímá.  
  

 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Čl. 22 Náklady 
Náklady vyplývající z uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí, s 
výjimkou nákladů vzniklých výlučně na území vydávajícího státu, 
nese vykonávající stát. 
 

104/2013 § 335 Náklady řízení  
 

Náklady řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu 
nese Česká republika.  

 

PT  

Čl. 23 odst. 1 Vztah k jiným dohodám a ujednáním 
 
1. Toto rámcové rozhodnutí nahrazuje ve vztazích mezi členskými 
státy ode dne 6. prosince 2011 odpovídající ustanovení Úmluvy Rady 
Evropy o dohledu nad podmíněně odsouzenými nebo podmíněně 
propuštěnými pachateli ze dne 30. listopadu 1964. 
 

104/2013 § 323 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, 
kterým bylo rozhodnuto o  
 a) podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní 
svobody za současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených 
omezení nebo povinností uvedených v § 324 odst. 1,  
 b) podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody nebo ochrannému 
opatření spojenému se zbavením osobní svobody za současného 
stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1,  
 c) podmíněném upuštění od potrestání za současného stanovení dohledu 
nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností uvedených v § 324 
odst. 1, nebo  
 d) uložení trestu nebo ochranného opatření nespojeného se zbavením 
osobní svobody, pokud spočívá v některém z omezení nebo povinností 
uvedených v § 324 odst. 1.  
 
(2) Bylo-li do České republiky zasláno k uznání a výkonu rozhodnutí 
soudu jiného členského státu uvedené v odstavci 1 písm. a), postupuje se 
podle tohoto dílu také při uznání rozhodnutí soudu tohoto členského 
státu, kterým byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody nebo 
ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody, z jehož výkonu 
byla osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, propuštěna.  
 
(3) Podle tohoto dílu se postupuje i při uznání a výkonu pravomocného 
rozhodnutí jiného orgánu než soudu, kterým bylo rozhodnuto o 
podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 
nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody za 
současného stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo 
povinností, nebo jímž byl stanoven dohled nebo uložena přiměřená 
omezení nebo povinnosti na základě rozhodnutí soudu vydaného v 
trestním řízení, kterým bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění z 
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného se zbavením osobní svobody, podmíněném odsouzení k 
takovému trestu nebo ochrannému opatření anebo o podmíněném 
upuštění od potrestání.  
 
(4) Bylo-li do České republiky zasláno k uznání a výkonu rozhodnutí 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

jiného členského státu uvedené v odstavci 3 vydané jiným orgánem než 
soudem, postupuje se podle tohoto dílu také při uznání rozhodnutí soudu 
jiného členského státu, kterým  
 a) byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření 
spojené se zbavením osobní svobody, z jehož výkonu byla osoba, vůči 
níž takové rozhodnutí směřuje, propuštěna,  
 b) bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění z výkonu nepodmíněného 
trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením 
osobní svobody,  
 c) bylo rozhodnuto o podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody 
nebo ochrannému opatření spojenému se zbavením osobní svobody, 
nebo  
 d) bylo rozhodnuto o podmíněném upuštění od potrestání.  
 
(5) Podle tohoto dílu se postupuje, pokud jiný členský stát uplatňuje 
právní předpisy k provedení příslušného právního předpisu Evropské 
unie33).  
 

Čl. 23 odst. 2 2. Členské státy mohou nadále uplatňovat dvoustranné nebo 
mnohostranné dohody nebo ujednání platné po 6. prosinci 2008, 
pokud tyto dohody nebo ujednání umožňují prohloubit nebo rozšířit 
ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí a pomáhají dále zjednodušit 
nebo usnadnit postupy pro dohled nad probačními opatřeními a 
alternativními tresty. 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 23 odst. 3 3. Členské státy mohou po 6. prosinci 2008 uzavírat dvoustranné nebo 
mnohostranné dohody nebo ujednání, pokud tyto dohody nebo 
ujednání umožňují prohloubit nebo rozšířit cíle tohoto rámcového 
rozhodnutí a pomáhají dále zjednodušit nebo usnadnit postupy pro 
dohled nad probačními opatřeními a alternativními tresty. 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 23 odst. 4 4. Do 6. března 2009 oznámí členské státy Radě a Komisi stávající 
dohody a ujednání uvedené v odstavci 2, které si přejí nadále 
uplatňovat. Členské státy rovněž oznámí Radě a Komisi veškeré nové 
dohody nebo ujednání uvedené v odstavci 3 do tří měsíců od jejich 
podpisu. 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 24 Územní působnost 
 

Toto rámcové rozhodnutí se vztahuje na Gibraltar. 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 25 odst. 1 Provedení 
 
1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s 
tímto rámcovým rozhodnutím do 6. prosince 2011. 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

 
Čl. 25 odst. 2 2. Členské státy sdělí generálnímu sekretariátu Rady a Komisi znění 

předpisů, kterými ve svém vnitrostátním právu provádějí povinnosti, 
jež pro ně vyplývají z tohoto rámcového rozhodnutí. 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 26 odst. 1 Přezkum 
 
1. Do 6. prosince 2014 vypracuje Komise zprávu na základě informací 
obdržených od členských států podle čl. 25 odst. 2. 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 26 odst. 2  
písm. a) 

2. Na základě této zprávy Rada posoudí, 
 
a) do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná pro dosažení 
souladu s tímto rámcovým rozhodnutím a 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 26 odst. 2  
písm. b) 

b) uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí. 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 26 odst. 3 3. Ke zprávě se případně připojí legislativní návrhy. 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 27 Vstup v platnost 
 
Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie. 
 

  Irelevantní z hlediska implementace NT  

 
 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. č. Číslo Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  104/2013 Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních  1. 1. 2014 
2.  141/1961 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 1. 1. 1962 
3.  40/2009 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 1. 1. 2010 
4.  48/1973 Zákon č. 48/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád 1. 7. 1973 
5.  181/2011 Zákon č. 181/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 7. 2011 
6.  178/1990 Zákon č. 178/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád 1. 7. 1990 
7.  166/1998 Zákon č. 166/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 1. 9. 1999 
8.  265/2001 Zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
1. 1. 2002 

9.  41/2009 Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 1. 3. 2009 
10.  330/2011 Zákon č. 330/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve 

znění pozdějších předpisů 
14. 11. 2011 
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11.  390/2012 Zákon č. 390/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 8. 12. 2012 
 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1. 9224 MSp Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Před předložením 
do vlády. 

10/2018 01/2021 

2. 9600 MSp Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a 
mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony 
 

 5/2019 4/2020 

 
3. Poznámky  

Poř.č. Text poznámky 
1. Česká republika podle prohlášení k čl. 10 odst. 4 rámcového rozhodnutí nebude uplatňovat článek 10 odst. 1. Při rozhodování o převzetí rozhodnutí z jiného členského státu bude vždy jednou z podmínek 

převzetí přezkoumání oboustranné trestnosti spáchaného skutku. V této souvislosti je implementace čl. 14 odst. 3 písm. c) irelevantní. 
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Čl. 1 Tato směrnice stanoví minimální pravidla týkající se vymezení trestných 
činů a sankcí v oblasti pohlavního zneužívání a pohlavního 
vykořisťování dětí, dětské pornografie a navazování kontaktu s dětmi k 
sexuálním účelům. Jejím cílem je také zavést ustanovení umožňující 
těmto trestným činům lépe předcházet a chránit jejich oběti. 

  Nerelevantní z hlediska implementace NT  

Čl. 2 písm. a) Pro účely této směrnice se rozumí: 
a) „dítětem“ každá osoba mladší 18 let; 

40/2009 § 126 Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon 
nestanoví jinak. 

PT  

Čl. 2 písm. b) b) „věkem pohlavní dospělosti“ věk, pod jehož hranicí je podle 
vnitrostátního práva zakázána účast na sexuálních praktikách s dítětem; 

40/2009 
306/2009 

§ 187 odst. 1 Pohlavní zneužití 
 (1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným 
způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden 
rok až osm let. 

PT  

Čl. 2 písm. c) c) „dětskou pornografií“ 
i) jakýkoli materiál, který zobrazuje dítě, které se účastní skutečného 
nebo předstíraného jednoznačně sexuálního jednání, 
ii) jakékoli zobrazení pohlavních orgánů dítěte prvotně k sexuálním 
účelům, 
iii) jakýkoli materiál, který zobrazuje osobu se vzhledem dítěte, která se 
účastní skutečného nebo předstíraného jednoznačně sexuálního jednání, 
nebo každé zobrazení pohlavních orgánů osoby se vzhledem dítěte k 
prvotně sexuálním účelům, nebo 
iv) realistické obrázky dítěte, které se účastní jednoznačně sexuálního 
jednání, nebo realistické obrázky pohlavních orgánů dítěte k prvotně 
sexuálním účelům; 

40/2009 
330/2011 

§ 192 odst. 1 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 
(1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo 
jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo 
osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na dva 
roky. 

PT 1 

  40/2009 
330/2011 
141/2014 
86/2015 
 

§ 192 odst. 3 (3) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně 
přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému 
opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné 
pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, 
jež se jeví být dítětem, anebo 
kdo kořistí z takového pornografického díla, 
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem 
činnosti nebo propadnutím věci. 

  

Čl. 2 písm. d) d) „dětskou prostitucí“ zneužívání dítěte k sexuálním praktikám, kdy 
jsou dítěti za jeho účast na sexuálních praktikách poskytovány či 
slibovány peníze nebo jiné odměny či výhody bez ohledu na to, zda je 
tato platba, slib nebo výhoda poskytována dítěti či třetí straně; 

40/2009  
 

§ 126 
 
 
 
 
 

Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon 
nestanoví jinak. 

PT 2 

  40/2009 
306/2009 

§ 202 Svádění k pohlavnímu styku  
(1) Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne dítěti nebo jinému za pohlavní styk 
s dítětem, pohlavní sebeukájení dítěte, jeho obnažování nebo jiné 
srovnatelné chování za účelem pohlavního uspokojení úplatu, výhodu 
nebo prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 
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peněžitým trestem.  
 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,  
b) spáchá-li takový čin ze zavrženíhodné pohnutky,  
c) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu, nebo  
d) spáchá-li takový čin opětovně. 

Čl. 2 písm. e) e) „pornografickým představením“ živé vystoupení určené určitému 
publiku, a to i prostřednictvím informačních a komunikačních 
technologií: 
i) dítěte, které se účastní skutečného nebo předstíraného jednoznačně 
sexuálního jednání, nebo 
ii) pohlavních orgánů dítěte k prvotně sexuálním účelům; 

40/2009 
141/2014 

§ 193a Účast na pornografickém představení 
Kdo se účastní pornografického představení nebo jiného obdobného 
vystoupení, ve kterém účinkuje dítě, bude potrestán odnětím svobody až 
na dvě léta. 

 PT  

Čl. 2 písm. f) f) „právnickou osobou“ subjekt, který má podle použitelného práva 
právní subjektivitu, s výjimkou států nebo jiných veřejných orgánů 
vykonávajících státní moc a veřejných mezinárodních organizací. 

89/2012 § 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku. PT  

Čl. 3 odst. 1 Článek 3 
Trestné činy pohlavního zneužívání 
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění trestnosti 
úmyslných jednání uvedených v odstavcích 2 až 6. 
 

40/2009 § 13 Trestný čin 
(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za 
trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. 
(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, 
nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. 

PT  

Čl. 3 odst. 2 2. Zapříčinění toho, že je dítě, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, 
za sexuálním účelem svědkem sexuálních praktik, a to i v případě, kdy 
se těchto praktik samo neúčastní, se trestá odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně jeden rok. 

40/2009 § 201 odst. 1 Ohrožování výchovy dítěte 
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj 
dítěte tím, že 
a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu, 
b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život, 
c) umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou 
činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo 
d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou 
svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, 
      bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 
  
 

PT  

  40/2009 
86/2015 

§ 190 Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí  
(1) Kdo provozuje prostituci v blízkosti školy, školského nebo jiného 
obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro 
pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě 
léta.  
 (2) Kdo organizuje, střeží nebo jiným způsobem zajišťuje provozování 
prostituce v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení 
nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu 
dětí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti 
nebo propadnutím věci.  
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 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo propadnutím 
majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
nebo 2  
a) nejméně na dvou takových místech, nebo  
b) opětovně. 
 

Čl. 3 odst. 3 3. Zapříčinění toho, že je dítě, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, 
za sexuálním účelem svědkem pohlavního zneužívání, a to i v případě, 
kdy se tohoto zneužívání samo neúčastní, se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě léta. 
 

40/2009 § 201 odst. 1 Ohrožování výchovy dítěte 
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj 
dítěte tím, že 
a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu, 
b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život, 
c) umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou 
činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo 
d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou 
svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, 
      bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 
  

PT  

Čl. 3 odst. 4 4. Účast na sexuálních praktikách s dítětem, které nedosáhlo věku 
pohlavní dospělosti, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let. 

40/2009 
306/2009 

§ 187 Pohlavní zneužití 
(1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným 
způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden 
rok až osm let. 
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let 
svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a 
z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. 
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví. 
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. 
(5) Příprava je trestná. 

PT  

  40/2009 
306/2009 

§ 186 odst. 1  
 
 
 
 
 

Sexuální nátlak 
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké 
újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému 
srovnatelnému chování, nebo kdo k takovému chování přiměje jiného 
zneužívaje jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest 
měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.  
 

  

  40/2009 
306/2009 
 
 

§ 186 odst. 5 (5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, nebo  
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 
 

  

  40/2009 § 202 Svádění k pohlavnímu styku    
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306/2009 (1) Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne dítěti nebo jinému za pohlavní styk 
s dítětem, pohlavní sebeukájení dítěte, jeho obnažování nebo jiné 
srovnatelné chování za účelem pohlavního uspokojení úplatu, výhodu 
nebo prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 
peněžitým trestem.  
 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,  
b) spáchá-li takový čin ze zavrženíhodné pohnutky,  
c) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu, nebo  
d) spáchá-li takový čin opětovně. 

Čl. 3 odst. 5 
písm. i) 

5. Účast na sexuálních praktikách s dítětem, pokud 
i) dochází ke zneužití důvěry, autority nebo vlivu vyplývajících ze 
vztahu pachatele k dítěti, se trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně osm let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní 
dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři 
léta, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo, nebo 

40/2009 
306/2009 

§ 186 odst. 2 Sexuální nátlak 
  
(2) Stejně bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu 
styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému 
srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti, nebo svého postavení 
a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. 
  
  

PT  

  40/2009 § 186 odst. 3 
 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 
a) na dítěti, nebo 
b) nejméně se dvěma osobami. 
 

  

  40/2009 
306/2009 
 

§ 186 odst. 5 5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, nebo 
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 
 

  

  40/2009 
306/2009 

§ 187  Pohlavní zneužití 
 (1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným 
způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden 
rok až osm let. 
 (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let 
svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a 
z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. 
 (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví. 
 (4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. 
 (5) Příprava je trestná. 

  

Čl. 3 odst. 5 
písm. ii) 

5. Účast na sexuálních praktikách s dítětem, pokud  
ii) dochází ke zneužití zvlášť zranitelného postavení dítěte, zejména 

40/2009 
306/2009 

§ 186 odst. 2 Sexuální nátlak 
 (2) Stejně bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 
 

pokud se jedná o dítě s mentálním či tělesným postižením či dítě ve 
stavu závislosti, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně osm let nebo, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a 
odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři léta, jestliže 
dítě tohoto věku dosáhlo, nebo 

styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému 
srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti, nebo svého postavení 
a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. 
  

  40/2009 
 

§ 186 odst. 3 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 
a) na dítěti, nebo 
b) nejméně se dvěma osobami. 
 

  

  40/2009 
306/2009 
 

§ 186 odst. 5 (5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, nebo 
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 
 

  

  40/2009 
306/2009 

§ 187  Pohlavní zneužití 
(1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným 
způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden 
rok až osm let. 
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let 
svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a 
z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. 
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví. 
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. 
 (5) Příprava je trestná. 
 

  

  40/2009 § 42 písm. d)  
 
 
 
 

Přitěžující okolnosti 
Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel 
d) spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, 
závislosti nebo podřízenosti, 

  

  40/2009 § 42 písm. h) h) spáchal trestný čin ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, nemocné, 
zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí, 

  

Čl. 3 odst. 5 
písm. iii) 

5. Účast na sexuálních praktikách s dítětem, pokud  
iii) je k nim použito nátlaku, násilí nebo pohrůžek, se trestá odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let, nedosáhlo-li dítě 
věku pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo. 

40/2009  § 185 odst. 1 Znásilnění  
(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké 
újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo 
      kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán 
odnětím svobody na šest měsíců až pět let. 
 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
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Ustanovení 
(§, odst., 
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Poznám
ka 
 

40/2009 § 185 odst. 2 (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
a)souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem 
srovnatelným se souloží, 
b) na dítěti, nebo 
c) se zbraní. 
 

  40/2009 
306/2009 

§ 185 odst. 3 (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, 
b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí 
svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo 
ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní 
svoboda, nebo 
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 

  

   
40/2009 
306/2009 

 
§ 186 

 
Sexuální nátlak  
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké 
újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému 
srovnatelnému chování, nebo kdo k takovému chování přiměje jiného 
zneužívaje jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest 
měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.  
 (2) Stejně bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu 
styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému 
srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti, nebo svého postavení 
a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.  
 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2  
a) na dítěti, nebo  
b) nejméně se dvěma osobami.  
 (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,  
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na osobě ve výkonu vazby, 
trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, 
ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována 
osobní svoboda, nebo  
c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.  
(5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, nebo  
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.  
 (6) Odnětím svobody na deset až šestnáct let bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.  
 (7) Příprava je trestná. 
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Poznám
ka 
 

Čl. 3 odst. 6 6. Donucování dítěte k sexuálním praktikám se třetími osobami za 
použití násilí nebo pohrůžek se trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně deset let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní 
dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět 
let, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo. 

40/2009  § 185 odst. 1 Znásilnění  
(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké 
újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo 
     kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán 
odnětím svobody na šest měsíců až pět let. 
  

PT  

  40/2009 § 185 odst. 2 
 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem 
srovnatelným se souloží, 
b) na dítěti, nebo 
c) se zbraní. 
 

  

  40/2009 
306/2009 
 

§ 185 odst. 3 
 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, 
b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí 
svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo 
ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní 
svoboda, nebo 
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 
 

  

  40/2009 
141/2014 

§ 168 odst.1  
písm. a)  

Obchodování s lidmi 
(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, 
přijme nebo vydá dítě, aby ho bylo užito 
a) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního 
zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla (…), 
anebo kdo kořistí z takového jednání, bude potrestán odnětím svobody 
na dvě léta až deset let. 

  

  40/2009 
306/2009 

§ 186  Sexuální nátlak  
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké 
újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému 
srovnatelnému chování, nebo kdo k takovému chování přiměje jiného 
zneužívaje jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest 
měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.  
(2) Stejně bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu 
styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému 
srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti, nebo svého postavení 
a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.  
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2  
a) na dítěti, nebo  
b) nejméně se dvěma osobami.  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
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Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
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Poznám
ka 
 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,  
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na osobě ve výkonu vazby, 
trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, 
ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována 
osobní svoboda, nebo  
c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.  
(5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, nebo  
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.  
(6) Odnětím svobody na deset až šestnáct let bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.  
(7) Příprava je trestná. 

Čl. 4 odst. 1 Článek 4 
Trestné činy pohlavního vykořisťování 
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění trestnosti 
úmyslných jednání uvedených v odstavcích 2 až 7. 

40/2009 § 13 Trestný čin 
(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za 
trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. 
(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, 
nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. 

PT  

Čl. 4 odst. 2 2. Zapříčinění účasti dítěte na pornografických představeních, najímání 
dítěte k účasti na pornografických představeních, prospěch z takové 
účasti dítěte nebo jiné vykořisťování dítěte k takovým účelům se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, 
nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně dvě léta, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo. 

40/2009 
141/2014 

§ 168 odst. 1 
písm. a) 

Obchodování s lidmi  
(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, 
přijme nebo vydá dítě, aby ho bylo užito 
a) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního 
zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla (…), 
anebo kdo kořistí z takového jednání, bude potrestán odnětím svobody 
na dvě léta až deset let.  

PT  

  40/2009 § 193 Zneužití dítěte k výrobě pornografie 
(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě 
pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém 
pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až 
pět let.  
(2) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1  
a) jako člen organizované skupiny, nebo  
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.  
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1  
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo  
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

  

Čl. 4 odst. 3 3. Donucení dítěte násilím k účasti na pornografických představeních 
nebo pohrůžkou násilí vůči dítěti se trestá odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně osm let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní 
dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět 

40/2009 
141/2014 

§ 168 odst. 1 
písm. a) 

Obchodování s lidmi 
(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, 
přijme nebo vydá dítě, aby ho bylo užito 
a) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního 

PT  
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let, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo. zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla (…), 
anebo kdo kořistí z takového jednání, bude potrestán odnětím svobody 
na dvě léta až deset let. 

Čl. 4 odst. 4 4. Vědomá účast na pornografických představeních, v nichž účinkuje 
dítě, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě 
léta, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní způsobilosti, a odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok, jestliže dítě tohoto věku 
dosáhlo. 

40/2009 
141/2014 

§ 193a Účast na pornografickém představení 
Kdo se účastní pornografického představení nebo jiného obdobného 
vystoupení, ve kterém účinkuje dítě, bude potrestán odnětím svobody až 
na dvě léta. 

 PT  

Čl. 4 odst. 5 5. Zapříčinění účasti dítěte na dětské prostituci nebo najímání dítěte za 
účelem účasti na dětské prostituci a prospěch z takové účasti dítěte nebo 
jiné vykořisťování dítěte k takovým účelům se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, nedosáhlo-li dítě věku 
pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně pět let, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo. 

40/2009 
141/2014 

§ 168 odst. 1 
písm. a) 

Obchodování s lidmi 
 (1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, 
přijme nebo vydá dítě, aby ho bylo užito 
a) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního 
zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla (…), 
anebo kdo kořistí z takového jednání, bude potrestán odnětím svobody 
na dvě léta až deset let.  
 
 

PT  

  40/2009 § 168 odst. 3 
písm. d) 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku 
bude pachatel potrestán, 
 (…) 
d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci. 

  

Čl. 4 odst. 6 6. Donucování dítěte k dětské prostituci za použití násilí nebo pohrůžek 
vůči dítěti se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně deset let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, jestliže dítě tohoto 
věku dosáhlo. 

40/2009 
141/2014 

§ 168 odst. 1 
písm. a) 

Obchodování s lidmi 
 (1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, 
přijme nebo vydá dítě, aby ho bylo užito 
 a) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního 
zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla (…), 
anebo kdo kořistí z takového jednání, bude potrestán odnětím svobody 
na dvě léta až deset let.  

PT  

  40/2009 § 168 odst. 3 
písm. d) 

Obchodování s lidmi 
 (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku 
bude pachatel potrestán, 
 (…) 
d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci. 

  

Čl. 4 odst. 7 7. Účast na sexuálních praktikách s dítětem v případech, kdy se jedná o 
dětskou prostituci, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a 
odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě léta, jestliže 
dítě tohoto věku dosáhlo. 

40/2009 
306/2009 

§ 187 odst. 1 Pohlavní zneužití 
 (1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným 
způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden 
rok až osm let. 

PT  

  40/2009 
306/2009 

§ 202 Svádění k pohlavnímu styku  
(1) Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne dítěti nebo jinému za pohlavní styk 
s dítětem, pohlavní sebeukájení dítěte, jeho obnažování nebo jiné 
srovnatelné chování za účelem pohlavního uspokojení úplatu, výhodu 
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nebo prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 
peněžitým trestem.  
 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,  
  
b) spáchá-li takový čin ze zavrženíhodné pohnutky,  
c) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu, nebo  
d) spáchá-li takový čin opětovně. 

Čl. 5 odst. 1 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění trestnosti 
úmyslných jednání uvedených v odstavcích 2 až 6, jsou-li protiprávní. 
 

40/2009  § 13 Trestný čin 
(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za 
trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. 
(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, 
nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. 

PT  

Čl. 5 odst. 2 2. Pořizování nebo držení dětské pornografie se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok. 

40/2009 
330/2011 

§ 192 odst. 1  Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 
 (1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické 
nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě 
nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až 
na dva roky. 

PT  

Čl. 5 odst. 3 3. Vědomé získávání přístupu k dětské pornografii prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok. 

40/2009 
141/2014 

§ 192 odst. 2 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 
 (2) Stejně bude potrestán ten, kdo prostřednictvím informační nebo 
komunikační technologie získá přístup k dětské pornografii. 

PT  

Čl. 5 odst. 4 4. Distribuce, šíření nebo předávání dětské pornografie se trestá odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě léta. 

40/2009 
141/2014 
86/2015 
330/2011 

§ 192 odst. 3 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 
 (3) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně 
přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému 
opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné 
pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, 
jež se jeví být dítětem, anebo 
kdo kořistí z takového pornografického díla, 
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem 
činnosti nebo propadnutím věci. 

PT  

Čl. 5 odst. 5 5. Nabízení, dodávání nebo zpřístupňování dětské pornografie se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě léta. 

40/2009 
141/2014 
86/2015 
330/2011 

§ 192 odst. 3 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 
 (3) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně 
přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému 
opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné 
pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, 
jež se jeví být dítětem, anebo 
kdo kořistí z takového pornografického díla, 
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem 
činnosti nebo propadnutím věci. 

PT   

Čl. 5 odst. 6 6. Výroba dětské pornografie se trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně tři roky. 

40/2009 
141/2014 
86/2015 

§ 192 odst. 3  Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 
 (3) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně 
přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému 

PT  
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330/2011 opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné 
pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, 
jež se jeví být dítětem, anebo 
kdo kořistí z takového pornografického díla, 
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem 
činnosti nebo propadnutím věci. 
 

  40/2009 § 193 odst. 1 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 
 (1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k 
výrobě pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém 
pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až 
pět let. 

  

Čl. 5 odst. 7 7. Členské státy rozhodnou, zda se tento článek použije na případy 
dětské pornografie uvedené v čl. 2 písm. c) bodě iii), pokud osobě se 
vzhledem dítěte bylo v době vyobrazení ve skutečnosti již 18 let nebo 
více. 

  ČR nevyužila této možnosti – nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 5 odst. 8 8. Členské státy rozhodnou, zda se odstavce 2 a 6 tohoto článku použijí 
na případy, kdy se zjistí, že pornografický materiál uvedený v čl. 2 písm. 
c) bodě iv) výrobce vyrobil a vlastní výlučně pro své osobní použití, 
pokud k jeho výrobě nebyl použit pornografický materiál uvedený v čl. 
2 písm. c) bodech i), ii) nebo iii) a za předpokladu, že nehrozí riziko 
šíření tohoto materiálu. 

  ČR nevyužila této možnosti – nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 6 odst. 1  1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění trestnosti tohoto 
úmyslného jednání: 
Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím informačních a 
komunikačních technologií setkání dítěti, které nedosáhlo věku pohlavní 
dospělosti, s cílem spáchat trestný čin uvedený v čl. 3 odst. 4 a čl. 5 odst. 
6 a učiní-li po tomto návrhu konkrétní kroky vedoucí k tomuto setkání, 
trestá se tento návrh odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně jeden rok. 

40/2009 
141/2014 

§ 193b Navazování nedovolených kontaktů s dítětem 
Kdo navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat 
trestný čin podle § 187 odst. 1, § 192, § 193, § 202 odst. 2 nebo jiný 
sexuálně motivovaný trestný čin, bude potrestán odnětím svobody až na 
dvě léta. 

 PT  

Čl. 6 odst. 2  2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění trestnosti pokusu 
dospělé osoby o spáchání trestných činů uvedených v čl. 5 odst. 2 a 3, 
pokud se tato osoba snaží navázat prostřednictvím informačních a 
komunikačních technologií kontakt s dítětem, které nedosáhlo věku 
pohlavní dospělosti, za účelem pořizování dětské pornografie obsahující 
vyobrazení tohoto dítěte. 

40/2009 § 21 odst. 1 Pokus  
 (1) Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a 
jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem 
trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo. 
  

PT  

  40/2009 § 21 odst. 2 (2) Pokus trestného činu je trestný podle trestní sazby stanovené na 
dokonaný trestný čin. 

  

   
40/2009 
330/2011 

 
§ 192 odst. 1 

 
Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 
(1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo 
jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo 
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osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na dva 
roky. 

  40/2009 
141/2014 

§ 193b Navazování nedovolených kontaktů s dítětem 
Kdo navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat 
trestný čin podle § 187 odst. 1, § 192, § 193, § 202 odst. 2 nebo jiný 
sexuálně motivovaný trestný čin, bude potrestán odnětím svobody až na 
dvě léta. 

  

Čl. 7 odst. 1 Článek 7 
Návod, pomoc a účastenství a pokus 
1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění trestnosti 
navádění, pomoci a účastenství při páchání některého z trestných činů 
uvedených v článcích 3 až 6. 
 

40/2009 § 24 odst. 1 Účastník  
 (1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo 
úmyslně 
a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), 
b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo 
c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména 
opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného 
na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo 
slibem přispět po trestném činu (pomocník). 
   

PT  

  40/2009 § 24 odst. 2 (2) Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o 
trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže trestní zákon 
nestanoví něco jiného. 

  

   
40/2009 

 
§ 24 odst. 3 

 
(3) Trestní odpovědnost účastníka zaniká, jestliže dobrovolně upustil od 
dalšího účastenství na trestném činu a 
a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním 
zákonem z podniknutého účastenství, nebo 
b) učinil o účastenství na trestném činu oznámení v době, kdy 
nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z 
podniknutého účastenství, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je 
nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může 
místo toho učinit oznámení nadřízenému. 
 

  

Čl. 7 odst. 2  Článek 7 
Návod, pomoc a účastenství a pokus 
2. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění trestnosti pokusu 
o spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 4, 5 a 6, čl. 
4 odst. 2, 3, 5, 6 a 7 a v čl. 5 odst. 4, 5 a 6. 

40/2009 § 21 odst. 1 Pokus  
 (1) Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a 
jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem 
trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo. 
  

PT  

  40/2009 § 21 odst. 2 (2) Pokus trestného činu je trestný podle trestní sazby stanovené na 
dokonaný trestný čin. 

  

Čl. 8 Článek 8 
Sexuální praktiky prováděné se souhlasem zúčastněných osob 
1. Členské státy rozhodnou, zda se čl. 3 odst. 2 a 4 použijí na sexuální 
praktiky prováděné se souhlasem zúčastněných osob mezi vrstevníky 

  ČR nevyužila možnosti dané v čl. 8, tudíž nerelevantní z hlediska 
transpozice 

NT  
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podobného věku i stupně duševního a tělesného vývoje či zralosti, 
pokud při tomto jednání nedošlo ke zneužití. 
2. Členské státy rozhodnou, zda se čl. 4 odst. 4 použije na pornografická 
představení, v nichž dochází k praktikám uskutečňovaným se souhlasem 
zúčastněných osob, kdy dítě dosáhlo věku pohlavní dospělosti, nebo 
mezi vrstevníky podobného věku i stupně duševního a tělesného vývoje 
či zralosti, pokud při tomto jednání nedochází ke zneužití nebo 
vykořisťování a jestliže za pornografické představení není vyplácena 
peněžitá odměna či jiná forma odměny nebo úhrady. 
3. Členské státy rozhodnou, zda se čl. 5 odst. 2 a 6 použijí na výrobu, 
pořizování nebo držení materiálu, do kterého jsou zapojeny děti, jež 
dosáhly věku pohlavní dospělosti, jestliže je tento materiál vyráběn a 
držen s jejich souhlasem a výlučně pro soukromé použití zúčastněných 
osob a pokud při tomto jednání nedochází ke zneužívání. 

Čl. 9 písm.a) Článek 9 
Přitěžující okolnosti 
Pokud následující okolnosti nejsou již součástí skutkové podstaty 
trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, že tyto okolnosti budou moci být v 
souladu s příslušnými ustanoveními vnitrostátního práva a v souvislosti 
s příslušnými trestnými činy uvedenými v článcích 3 až 7 považovány 
za přitěžující okolnosti: 
a) trestný čin byl spáchán na dítěti ve zvlášť zranitelné situaci, například 
na dítěti s mentálním či tělesným postižením či dítěti ve stavu závislosti 
nebo ve stavu tělesné či mentální nezpůsobilosti; 

40/2009 § 42 písm. c) Přitěžující okolnosti 
Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel 
c) spáchal trestný čin surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se 
zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem,  
d) spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, 
závislosti nebo podřízenosti, 
h) spáchal trestný čin ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, nemocné, 
zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí, 

PT  

  40/2009 § 42 písm. d) Přitěžující okolnosti 
Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel 
d) spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, 
závislosti nebo podřízenosti, 
 

  

  40/2009 § 42 písm. h) Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel 
h) spáchal trestný čin ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, nemocné, 
zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí, 

  

Čl. 9 písm. b)  b) trestný čin byl spáchán členem rodiny dítěte, osobou žijící s dítětem 
ve společné domácnosti nebo osobou, která zneužila své důvěryhodnosti 
či své autority vyplývajících z jejího postavení; 

40/2009 
 
 
 
 

§ 42 písm. d)  Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel 
d) spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, 
závislosti nebo podřízenosti, 

PT  
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  40/2009 § 42 písm. h) Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel 
h) spáchal trestný čin ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, nemocné, 
zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí, 
 
 
 
 

  

Čl. 9 písm. c) c) trestný čin byl spáchán společně několika osobami; 40/2009 § 42 písm. 
m)  

Přitěžující okolnosti 
Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel 
m) spáchal trestný čin ve větším rozsahu, na více věcech nebo více 
osobách, anebo trestný čin páchal nebo v něm pokračoval po delší dobu, 
 

PT  

   
40/2009 

 
§ 42 písm. o) 

 
o) spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny 
nebo člen spolčení, 

  

Čl. 9 písm. d) d) trestný čin byl spáchán v rámci zločinného spolčení ve smyslu 
rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji 
proti organizované trestné činnosti 

40/2009 § 42 písm. o) Přitěžující okolnosti 
Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel 
o) spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny 
nebo člen spolčení, 

PT  

Čl. 9 písm. e) e) pachatel byl již v minulosti odsouzen za trestné činy stejné povahy; 40/2009 § 42 písm. p) Přitěžující okolnosti 
Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel 
p) byl již pro trestný čin odsouzen, 

PT  

Čl. 9 písm. f) f) pachatel úmyslně nebo z nedbalosti ohrozil život dítěte nebo 40/2009 § 42 písm. k) Přitěžující okolnosti 
Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel 
k) trestným činem způsobil vyšší škodu nebo jiný větší škodlivý 
následek, 

PT  

Čl. 9 písm. g) g) trestný čin byl spáchán za použití hrubého násilí nebo způsobil dítěti 
vážnou újmu. 

40/2009 § 42 písm. c)  Přitěžující okolnosti 
Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel 
c) spáchal trestný čin surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se 
zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem, 
k) trestným činem způsobil vyšší škodu nebo jiný větší škodlivý 
následek, 

PT  

   
40/2009 

 
§ 42 písm. k) 

 
Přitěžující okolnosti 
Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel 
c) spáchal trestný čin surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se 
zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem, 
k) trestným činem způsobil vyšší škodu nebo jiný větší škodlivý 
následek, 

  

Čl. 10 odst.1 Zákaz činnosti z důvodu odsouzení   
1. S cílem vyhnout se riziku opakování trestných činů přijmou členské 
státy opatření nezbytná k zajištění toho, aby fyzické osobě, která byla 

40/2009 
 
 

§ 73 Zákaz činnosti 
 (1) Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, 
dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností. 

PT  
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odsouzena za některý z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, 
mohlo být dočasně či trvale zabráněno alespoň ve výkonu profesních 
činností zahrnujících přímé a pravidelné kontakty s dětmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) Trest zákazu činnosti jako trest samostatný může soud uložit pouze 
v případě, že trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný trestný čin 
dovoluje a jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného 
trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není 
třeba. 
 (3) Trest zákazu činnosti spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu 
výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání 
nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, 
nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis. 

  9600     
Čl. 10 odst. 2 2. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby 

zaměstnavatelé při náboru osoby pro účely výkonu profesní nebo 
organizované dobrovolné činnosti, která zahrnuje přímý a pravidelný 
kontakt s dětmi, měli právo vhodným způsobem, jako například na 
základě žádosti o výpis z rejstříku trestů nebo prostřednictvím dotčené 
osoby, a v souladu s vnitrostátním právem požadovat informace o tom, 
zda byla dotčená osoba odsouzena za některý z trestných činů 
uvedených v článcích 3 až 7 a zda je o tom veden záznam v rejstříku 
trestů nebo zda jí bylo z důvodu odsouzení za některý z těchto trestných 
činů zakázáno vykonávat činnosti, při nichž by vstupovala do přímého a 
pravidelného kontaktu s dětmi. 

563/2004 § 3 odst. 1 
písm. c) 

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka 
 
(1) Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto 
předpoklady: 
   
c) je bezúhonný 

PT  

  563/2004 
420/2011 

§ 29a (1) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje 
a) při posuzování předpokladů pro výkon činnosti pedagogického 
pracovníka (§ 3) nebo žádosti o udělení akreditace vzdělávací instituce 
(§ 26) nebo akreditace vzdělávacího programu (§ 27) fyzická osoba, 
která byla pravomocně odsouzena 
1. za trestný čin spáchaný úmyslně, nebo 
2. za trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem činnosti 
pedagogického pracovníka, pokud se na ni podle zákona nehledí, jako 
by nebyla odsouzena, 
b) při posuzování žádosti o udělení akreditace vzdělávací instituce (§ 26) 
nebo akreditace vzdělávacího programu (§ 27) právnická osoba, která 
byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, pokud pro tento trestný čin 
neskýtá záruku řádného výkonu akreditované činnosti a pokud se na ni 
podle zákona nehledí, jako by odsouzena nebyla. 
 (2) Fyzická osoba prokazuje bezúhonnost před vznikem 
pracovněprávního vztahu nebo při podání žádosti o akreditaci 
předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů; výpis nesmí být starší 
než 3 měsíce. V průběhu trvání pracovněprávního vztahu je pedagogický 
pracovník povinen informovat do deseti pracovních dnů ředitele školy 
nebo ředitele zařízení sociálních služeb o tom, že byl pravomocně 
odsouzen za trestný čin, jímž by mohl pozbýt předpoklad bezúhonnosti; 
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do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozsudku předloží 
pedagogický pracovník nový výpis z evidence Rejstříku trestů. 
 (3) Bezúhonnost právnické osoby se prokazuje výpisem z evidence 
Rejstříku trestů. Výpis z evidence Rejstříku trestů si vyžádá ministerstvo 
podle jiného právního předpisu15). Žádost o vydání výpisu z evidence 
Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v 
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

  563/2004 
159/2010 
198/2012 

§ 2  Pedagogický pracovník 
 (1) Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, 
přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou 
pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na 
vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě 
zvláštního právního předpisu (dále jen "přímá pedagogická činnost"); je 
zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo 
zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě 
vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li 
zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, 
který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních 
služeb. 
(2) Přímou pedagogickou činnost vykonává 
a) učitel, 
b) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
c) vychovatel, 
d) speciální pedagog, 
e) psycholog, 
f) pedagog volného času, 
g) asistent pedagoga, 
h) trenér, 
i) vedoucí pedagogický pracovník. 
 

  

  359/1999 
401/2012 

§ 49 odst. 2 
písm. c) 

Vydávání pověření 
   
(2) Podmínkou pro vydání pověření je 
 c) bezúhonnost  
1. všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu 
poskytovat,  
2. právnické osoby, která bude sociálně-právní ochranu poskytovat,  
 

  

  359/1999 
401/2012 
 

§ 49 odst. 8 (8) Za bezúhonné se pro účely vydání pověření považují fyzická osoba a 
právnická osoba, které nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný 
trestný čin ani nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin spáchaný z 
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nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností srovnatelných s 
činnostmi vykonávanými při poskytování sociálně-právní ochrany; je-li 
proti žadateli nebo fyzickým osobám, které jsou v žádosti o vydání 
pověření uvedeny jako fyzické osoby, které budou přímo sociálně-
právní ochranu poskytovat, vedeno trestní stíhání pro trestný čin 
uvedený v části věty před středníkem, řízení o vydání pověření se 
přeruší, a to až do doby vydání konečného rozhodnutí v tomto trestním 
řízení. Za účelem doložení bezúhonnosti si krajský úřad nebo obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, pokud je k rozhodování o pověření 
příslušná komise podle § 38 odst. 2 písm. a), vyžádá výpis z evidence 
Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání 
výpisu a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 

  359/1999 
401/2012 

§ 1 Sociálně-právní ochrana dětí  
(1) Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "sociálně-právní ochrana") 
se rozumí zejména  
a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,  
b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,  
c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,  
d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže 
být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.  
 (2) Nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které upravují též 
ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.  
 (3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny 
přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti dávek pěstounské 
péče. 
 

  

  359/1999 
401/2012 
303/2013 

§ 21 odst. 1  (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyhledává děti uvedené v 
§ 19a odst. 1 a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny; 
tyto děti a osoby může vyhledávat a doporučit obecnímu úřadu obce s 
rozšířenou působností také obec a pověřené osoby. Obecní úřad obce s 
rozšířenou působností založí spisovou dokumentaci o dítěti podle 
odstavce 4 pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče na základě 
vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a na základě individuálního 
plánu ochrany dítěte; tuto spisovou dokumentaci založí obecní úřad obce 
s rozšířenou působností vždy po podání návrhu soudu podle § 14 odst. 1 
písm. a) až f) nebo pokud bylo jinak zahájeno řízení soudu, které může 
vést k odebrání dítěte z péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za 
výchovu dítěte.  
   

  

  359/1999 § 21 odst. 2 (2) V žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování   
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/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
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ka 
 

401/2012 
 

osvojení nebo pěstounské péče podané obecnímu úřadu obce s 
rozšířenou působností žadatel uvede údaje a připojí doklady uvedené v 
odstavci 5 potřebné pro vedení spisové dokumentace.  
 

  359/1999 
401/2012 

§ 21 odst. 5 
písm. c)  

(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede spisovou 
dokumentaci o žadateli; spisová dokumentace obsahuje 
 c) opis z evidence Rejstříku trestů23) vyžádaný obecním úřadem obce s 
rozšířenou působností; žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů 
a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a 
to způsobem umožňujícím dálkový přístup;  
 

  

  359/1999 
401/2012 

§ 21 odst. 5 
písm. d) 

d) doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů vydaný ve státech, 
ve kterých se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od 
dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti; ustanovení § 27 odst. 
3 se použije obdobně;  
 

  

  359/1999 
401/2012 

§ 21 odst. 5 
písm. e) 

e) zprávu o zdravotním stavu předloženou žadatelem;  
 
 

  

  359/1999 
401/2012 

§ 22 odst. 5 
písm. b) 

§ 22 
Vedení evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče 
krajským úřadem 
 
(5) Krajský úřad řízení o zařazení žadatele do evidence žadatelů o 
zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče  
..  
b) může přerušit, zjistí-li na straně žadatele důvody bránící jeho 
odbornému posouzení podle § 27, a to na nezbytně nutnou dobu.  
  

  

  359/1999 
401/2012 

§ 27 odst. 1 
písm. e) 

 
Odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské 
péče 
(1) Odborné posouzení pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče 
zahrnuje 
e) zjištění bezúhonnosti žadatele, jeho manžela, druha, dítěte a jiné 
osoby tvořící s žadatelem společnou domácnost; za bezúhonného se pro 
tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný 
čin, který směřoval proti životu, zdraví, svobodě, lidské důstojnosti, 
mravnímu vývoji nebo jmění dítěte, nebo pro jiný trestný čin, jehož 
spáchání může mít vliv na způsobilost žadatele k řádné výchově dítěte,  
 

  

  359/1999 § 50 (1) Orgán sociálně-právní ochrany, který vydal pověření, rozhodne o   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32011L0093_190205.doc      str. 19 z 97   

Celex: 32011L0093 Lhůta pro implementaci 18. 12. 2013 Úřední věstník                     L 335 2011 Gestor MSp Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
Název: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování 

dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 
 

518/2002 
134/2006 
401/2012 
183/2017 

odnětí pověření, 
a) požádá-li pověřená osoba o zrušení pověření, 
b) pokud byl pověřené osobě pravomocně uložen správní trest za 
přestupek uvedený v § 59 až 59g v případě, že jde o zvlášť závažné 
porušení povinností, 
c) nevykonává-li pověřená osoba činnost, na kterou jí bylo vydáno 
pověření, a tuto skutečnost ve stanovené lhůtě neoznámí [§ 49 odst. 10 
písm. a)], 
  
d) pokud po oznámení o pozastavení činnosti pověřená osoba do doby 1 
roku od tohoto oznámení nezačala znovu činnost, na niž jí bylo vydáno 
pověření, vykonávat, nebo 
e) pokud byla pověřená osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin 
uvedený v § 49 odst. 8. 
 (2) Bylo-li pověření odňato podle odstavce 1 písm. b) až d), může 
fyzická nebo právnická osoba znovu požádat o vydání pověření až po 
dvou letech ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí pověření nabylo právní 
moci. 
 (3) Orgán, který odňal pověření, je povinen zajistit péči o děti, kterým 
pověřená osoba poskytovala sociálně-právní ochranu, pokud není 
zajištěna jiným způsobem. 
 

  108/2006 
420/2011 

§ 79 odst. 1 
písm. c) 
 
 

(1) Podmínkou registrace je 
 c) bezúhonnost 
1. všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby, 
2. právnické osoby, která bude poskytovat sociální služby,  

  

  108/2006 
420/2011 

§ 79 odst. 3 (3) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů a dále 
doklady prokazujícími splnění podmínky bezúhonnosti vydanými státy, 
ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě 
déle než 3 měsíce nebo právnická osoba vykonávala činnost v 
posledních 3 letech alespoň po dobu 3 měsíců. Výpis z evidence 
Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být 
starší 3 měsíců. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal 
příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje 
podle zvláštního právního předpisu31). Za účelem doložení bezúhonnosti 
si registrující orgán vyžádá podle zvláštního právního předpisu30a) výpis 
z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku 
trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

  

  108/2006 
375/2011 

§ 1  (1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory 
fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci (dále jen "osoba") 
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313/2013 prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro 
vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy 
v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a 
předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.  
(2) Tento zákon dále upravuje předpoklady pro výkon povolání 
sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách 
nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v 
sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, u 
poskytovatelů zdravotních služeb, ve věznicích, v zařízeních pro 
zajištění cizinců a v azylových zařízeních.   
 

  455/1991  
130/2008 
155/2010 
351/2011 
303/2013 
289/2017 

§ 6 Všeobecné podmínky provozování živnosti  
(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, 
pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou 
a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu 
zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování 
podnikatelské činnosti58), a 
b) bezúhonnost. 
 (2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která 
byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže 
byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s 
předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni 
nehledí, jako by nebyla odsouzena25a). 
 (3) Bezúhonnost se prokazuje u občanů České republiky výpisem z 
evidence Rejstříku trestů a u osob, které jsou občany jiného členského 
státu Evropské unie, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a). U osob, které 
nejsou občany České republiky nebo jiného členského státu Evropské 
unie, se bezúhonnost prokazuje doklady podle § 46 odst. 1 písm. b) a 
výpisem z evidence Rejstříku trestů, nejedná-li se o osoby, které mají na 
území České republiky povolen trvalý pobyt; ty prokazují bezúhonnost 
stejně jako občané České republiky. Živnostenský úřad je oprávněn si 
vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního 
předpisu25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis 
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 (4) Pro účely posouzení bezúhonnosti je živnostenský úřad oprávněn 
vyžádat si od soudu opis pravomocného rozhodnutí. Pokud rozhodnutí 
neobsahuje skutečnosti rozhodné pro posouzení bezúhonnosti, je 
živnostenský úřad oprávněn nahlížet do těch částí trestního spisu, které 
tyto skutečnosti obsahují. V případě, že rozhodnutí bylo vydáno soudem 
cizího státu, je živnostenský úřad oprávněn si vyžádat předložení opisu 
pravomocného rozhodnutí soudu od osoby, která živnost ohlašuje nebo 

 3 
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která žádá o koncesi. Nepředloží-li tato osoba živnostenskému úřadu 
opis ve stanovené lhůtě, platí, že neodstranila závady ohlášení nebo 
žádosti o koncesi. Živnostenský úřad v takovém případě postupuje podle 
§ 47 odst. 5 nebo § 53 odst. 2. 
 

  262/2006 
365/2011 

§ 316 odst. 4 (4) Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které 
bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním 
pracovněprávním vztahem uvedeným v § 3. Nesmí vyžadovat informace 
zejména o  
a) těhotenství,  
b) rodinných a majetkových poměrech,  
c) sexuální orientaci,  
d) původu,  
e) členství v odborové organizaci,  
f) členství v politických stranách nebo hnutích,  
g) příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti,  
h) trestněprávní bezúhonnosti;  
to, s výjimkou písmen c), d), e), f) a g), neplatí, jestliže je pro to dán 
věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-
li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento 
zákon nebo zvláštní právní předpis. Tyto informace nesmí zaměstnavatel 
získávat ani prostřednictvím třetích osob. 
 

  

  269/1994 
126/2003 
269/2007 
357/2011 
420/2011 

§ 11 (1) Na písemnou žádost fyzické osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se 
vydá výpis týkající se této osoby. Výpis se vydá na základě úředně 
ověřené plné moci i zmocněnci této osoby nebo v rámci poskytování 
právní pomoci této osobě advokátovi. Výpis týkající se právnické osoby 
se vydá kterékoli osobě na její písemnou žádost.  
 (2) Správnost údajů uvedených v písemné žádosti o výpis a totožnost 
osoby žádající o výpis týkající se fyzické osoby bezplatně ověřují  
a) obecní úřad, městský úřad, v hlavním městě Praze úřad městské části, 
v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo 
úřad městské části, magistráty statutárních měst, které se nečlení na 
městské obvody nebo městské části, a pro území vojenských újezdů 
újezdní úřad, který je matričním úřadem podle zvláštního právního 
předpisu,4)  
b) zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, nebo  
c) pověření pracovníci Rejstříku trestů.  
 (3) Orgány uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) po ověření správnosti 
údajů žádost žadateli nevracejí, ale zasílají ji Rejstříku trestů.  
 

  

  89/2012 § 214 odst. 1 (1) Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho   
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naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a 
spolčovat se v něm.  
 

  89/2012 § 218 písm. 
c) 

Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov; stanovy 
obsahují alespoň  
c) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak 
jim budou práva a povinnosti vznikat,  
  

  

  89/2012 § 3045 (1) Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 
pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona. 
Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální 
družstvo podle jiného zákona.  

  

Čl. 10 odst. 3 3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby pro 
účely odstavců 1 a 2 tohoto článku byly informace o tom, zda byla 
dotčená osoba odsouzena za některý z trestných činů uvedených v 
článcích 3 až 7 nebo jí bylo z důvodu odsouzení za tyto trestné činy 
zakázáno vykonávat činnosti, při nichž by vstupovala do přímého a 
pravidelného kontaktu s dětmi, na žádost podanou podle článku 6 
rámcového rozhodnutí se souhlasem dotčené osoby předány ve shodě s 
postupy, které stanoví rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 
26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku 
trestů mezi členskými státy ( 2 ). 

269/1994 
357/2011 
105/2013 
204/2015 

§ 13   (1) Ve výpisu se uvedou všechna odsouzení včetně údajů o průběhu 
výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona 
na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen, a to včetně odsouzení 
cizozemskými a mezinárodními soudy, na která se hledí jako na 
odsouzení soudy České republiky. Ve výpisu se neuvádějí údaje 
zaznamenané do evidence Rejstříku trestů podle § 4a, na které se nehledí 
jako na odsouzení soudy České republiky. 
(2) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost osoby, která je státním 
příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, jsou informace 
podle § 16g odst. 2, pokud je tento jiný členský stát Evropské unie 
Rejstříku trestů zašle. 
(3) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost osoby, která měla nebo 
má bydliště v jiném členském státě Evropské unie nebo která byla 
státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, jsou 
informace podle § 16g odst. 3, pokud o ně tato osoba v žádosti o výpis 
požádala a pokud je tento jiný členský stát Evropské unie Rejstříku 
trestů zašle. 
 (4) Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se 
uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. 
 

PT  

  269/1994 
357/2011 
204/2015 

§ 16e (1) Na žádost příslušného orgánu zaslanou v českém jazyce na 
stanoveném formuláři podanou pro účely trestního řízení zašle Rejstřík 
trestů příslušnému orgánu opis včetně všech údajů, které obdržel od 
jiného členského státu Evropské unie podle § 16f odst. 1; ustanovení § 
10 odst. 5 se přitom neužije. 
 (2) Na žádost příslušného orgánu zaslanou v českém jazyce na 
stanoveném formuláři podanou pro jiné účely než pro trestní řízení zašle 
Rejstřík trestů příslušnému orgánu výpis z evidence Rejstříku trestů 
včetně všech údajů, které obdržel od jiného členského státu Evropské 
unie podle § 16f odst. 1; namísto údajů o odsouzení, u kterého 
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odsuzující členský stát Evropské unie vyloučil jeho předávání pro jiné 
účely než pro trestní řízení, sdělí Rejstřík trestů příslušnému orgánu, že 
mu tyto údaje nemůže zaslat a který členský stát Evropské unie tyto 
údaje předal. 
 (3) Opis nebo výpis podle odstavce 1 nebo 2 zašle Rejstřík trestů 
příslušnému orgánu nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení 
žádosti; zároveň s tímto opisem nebo výpisem zašle na stanoveném 
formuláři v českém jazyce informaci o pravomocných odsouzeních a o 
navazujících údajích o takových odsouzeních zaznamenaných do 
evidence Rejstříku trestů. Jsou-li k vyřízení žádosti zapotřebí další 
informace o osobě, o níž jsou požadovány údaje z evidence Rejstříku 
trestů, Rejstřík trestů neprodleně požádá příslušný orgán o jejich 
doplnění. V takovém případě zašle požadované informace příslušnému 
orgánu do 10 pracovních dnů od doručení těchto dalších informací. 
 

  269/1994 
357/2011 
204/2015 

§ 16g (1) Rejstřík trestů požádá příslušný orgán o poskytnutí informací o 
pravomocných odsouzeních fyzické osoby za trestné činy a o 
navazujících údajích zapsaných v evidenci tohoto státu o těchto 
odsouzeních, jsou-li takové informace nutné pro účely trestního řízení. 
 (2) Žádá-li osoba, která je státním příslušníkem jiného členského státu 
Evropské unie, o výpis podle § 11, 11a nebo 11aa, požádá Rejstřík trestů 
příslušný orgán členského státu, jehož je tato osoba státním 
příslušníkem, o informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné 
činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci 
tohoto státu. 
(3) Žádá-li osoba, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě 
Evropské unie nebo která byla státním příslušníkem jiného členského 
státu Evropské unie, o výpis podle § 11, 11a nebo 11aa, požádá Rejstřík 
trestů na její žádost obsaženou v žádosti o výpis příslušný orgán 
členského státu Evropské unie, v němž tato osoba měla nebo má bydliště 
nebo jehož byla tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích 
pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o 
těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.  
(4) Žádost podle odstavce 1 až 3 zasílá Rejstřík trestů na stanoveném 
formuláři7) přeloženém do úředního jazyka nebo jednoho z úředních 
jazyků dožádaného členského státu Evropské unie. 
 (5) Informace získané podle odstavce 1 lze použít pouze pro účely 
trestního řízení, pro které byly vyžádány. Toto omezení se neuplatní, je-
li to nezbytné k předcházení bezprostředního a vážného ohrožení veřejné 
bezpečnosti. 
 

  

  269/1994 § 16h Informace a žádosti podle § 16d až 16g se mezi Rejstříkem trestů a   
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357/2011 příslušným orgánem předávají elektronicky s použitím 
standardizovaného formátu8). Není-li tento způsob předávání možný, 
předávají se v listinné podobě nebo jiným způsobem umožňujícím 
příslušnému orgánu ověřit jejich pravost. 

Čl. 11 Zajištění a konfiskace 
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby jejich 
příslušné orgány byly oprávněny zajistit a konfiskovat nástroje použité 
ke spáchání trestných činů uvedených v článcích 3, 4 a 5 a výnosy z 
nich. 

141/1961 
55/2017 
287/2018 

§ 79a 
Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti 
(1) Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že určitá věc je nástrojem 
trestné činnosti nebo výnosem z trestné činnosti, může předseda senátu a 
v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán rozhodnout o 
zajištění takové věci. Policejní orgán k takovému rozhodnutí potřebuje 
předchozí souhlas státního zástupce. Předchozího souhlasu státního 
zástupce není třeba v naléhavých případech, které nesnesou odkladu. 
Policejní orgán je v takovém případě povinen do 48 hodin své 
rozhodnutí předložit státnímu zástupci, který s ním buď vysloví souhlas, 
nebo je zruší. Proti rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost. 

PT  

  141/1961 
55/2017 

§ 78 Povinnost k předložení nebo vydání věci 
(1) Kdo má u sebe věc, která může sloužit pro důkazní účely, je povinen 
ji na vyzvání předložit soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu 
orgánu; je-li ji nutno pro účely náležitého zjištění skutečností důležitých 
pro trestní řízení zajistit, je povinen takovou věc na vyzvání těmto 
orgánům vydat. Při vyzvání je třeba ho upozornit na to, že nevyhoví-li 
výzvě, může mu být věc odňata, jakož i na jiné následky nevyhovění (§ 
66). Vyzvat k předložení nebo vydání věci je oprávněn předseda senátu, 
v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. 
(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na listinu nebo na jiný 
hmotný nosič obsahující obrazový, zvukový nebo datový záznam, 
jejichž obsah se týká okolnosti, o které platí zákaz výslechu, ledaže 
došlo k zproštění povinnosti zachovat věc v tajnosti nebo k zproštění 
povinnosti mlčenlivosti. 
(3) Nikoho nelze nutit, aby předložil nebo vydal věc, jež v době, kdy je 
požádáno o její předložení nebo vydání, může sloužit jako důkaz proti 
němu nebo proti jeho osobě blízké; tím nejsou dotčena ustanovení o 
odnětí věci, domovní prohlídce, prohlídce jiných prostor a pozemků a 
osobní prohlídce. 
(4) Je-li to potřebné pro účely zabránění zmaření propadnutí nebo 
zabrání věci, orgán činný v trestním řízení uvedený v odstavci 1 vydá 
příkaz, že osoba, jíž byla věc zajištěna, nesmí po dobu zajištění takovou 
věc převést na jinou osobu nebo ji zatížit. Právní jednání učiněné v 
rozporu s tímto zákazem je neplatné; soud k neplatnosti přihlédne i bez 
návrhu. O tom je třeba tuto osobu poučit. 
(5) Osobě, která předložila nebo vydala věc, jež může sloužit pro 
důkazní účely, vydá orgán, který úkon provedl, ihned písemné potvrzení 
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o převzetí věci nebo opis protokolu; věc v nich musí být dostatečně 
přesně popsána, tak, aby bylo možné určit její totožnost. 
(6) Orgán činný v trestním řízení, kterému byla vydána věc, jež může 
sloužit pro důkazní účely, ji převezme do úschovy. 
(7) Osoba, které byla věc zajištěna, má právo kdykoli žádat o vrácení 
takové věci. O takové žádosti musí orgán činný v trestním řízení 
uvedený v odstavci 1 neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, 
může ji tato osoba, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po 
uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí. 

  141/1961 
55/2017 

§ 79 Odnětí věci 
(1) Nebyla-li věc, která může sloužit pro důkazní účely, na vyzvání 
předložena nebo vydána tím, kdo ji má u sebe, může mu být na příkaz 
předsedy senátu a v přípravném řízení na příkaz státního zástupce nebo 
policejního orgánu odňata. Policejní orgán potřebuje k vydání takového 
příkazu předchozí souhlas státního zástupce; bez předchozího souhlasu 
může být příkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze 
předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu. 
(2) Nevykoná-li orgán, který příkaz k odnětí věci vydal, odnětí věci sám, 
provede je na podkladě příkazu policejní orgán. 
(3) K odnětí věci se podle možnosti přibere osoba, která není na věci 
zúčastněna. 
(4) Na odňatou věc se obdobně použije § 78 odst. 4 až 7. 

  

  141/1961 
55/2017 
287/2018 

§ 79g Zajištění náhradní hodnoty 
(1) Nelze-li zajistit věc, která je nástrojem trestné činnosti nebo 
výnosem z trestné činnosti, může být místo ní zajištěna náhradní 
hodnota, která odpovídá, byť jen zčásti, její hodnotě; přitom se 
postupuje obdobně podle příslušných ustanovení upravujících zajištění 
věci, která je nástrojem trestné činnosti nebo výnosem z trestné činnosti 
(§ 79a až 79f). Náhradní hodnotu lze zajistit osobě, která měla povinnost 
strpět zajištění původní věci. 
(2) Z důležitých důvodů může předseda senátu a v přípravném řízení 
státní zástupce povolit na návrh osoby, které byla náhradní hodnota 
zajištěna, provedení úkonu, který se týká zajištěné náhradní hodnoty. 
Proti takovému rozhodnutí je přípustná stížnost, která má odkladný 
účinek. 

  

  141/1961 
86/2015 

§ 347 (1) Je-li obviněný stíhán pro trestný čin, za který vzhledem k povaze a 
závažnosti činu a poměrům obviněného třeba očekávat uložení trestu 
propadnutí majetku, může soud a v přípravném řízení státní zástupce 
majetek obviněného nebo jeho určenou část zajistit. Soud zajistí majetek 
obviněného nebo jeho určenou část vždy, uložil-li trest propadnutí 
majetku rozsudkem, který dosud nenabyl právní moci. K zajištění nelze 
užít majetek, který je podle zvláštního právního předpisu vyloučen z 
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výkonu rozhodnutí o zajištění. 
 
 (2) Proti rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost. 

  40/2009 
86/2015 
55/2017 
287/2018 

§ 70 Propadnutí věci  
(1) Soud uloží trest propadnutí věci, která je bezprostředním výnosem 
z trestné činnosti.  
 (2) Soud může uložit trest propadnutí věci,  
a) která je nástrojem trestné činnosti, nebo  
b) která je zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti, pokud hodnota 
věci tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti není ve vztahu 
k hodnotě věci tvořící zprostředkovaný výnos z trestné činnosti 
zanedbatelná. 
(3) Trest propadnutí věci může soud uložit, jen jde-li o věc náležející 
pachateli.  
 (4) Drží-li pachatel v rozporu s jiným právním předpisem věc uvedenou 
v odstavci 2, ve vztahu k níž je možno uložit propadnutí věci, uloží mu 
soud vždy i tento trest.  
 (5) Před právní mocí rozhodnutí platí zákaz zcizení propadlé věci, který 
zahrnuje i zákaz jiných dispozic směřujících ke zmaření trestu 
propadnutí věci.  
 (6) Propadlá věc připadá státu. 

  

  40/2009 
86/2015 

§ 71 Propadnutí náhradní hodnoty  
(1) Jestliže pachatel věc, kterou soud mohl prohlásit za propadlou podle 
§ 70, před uložením trestu propadnutí věci zničí, poškodí nebo jinak 
znehodnotí, zcizí, učiní neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, 
zejména spotřebuje, nebo jinak její propadnutí zmaří, může mu soud 
uložit propadnutí náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě 
takové věci. Hodnotu věci, kterou soud mohl prohlásit za propadlou, 
může soud stanovit na základě odborného vyjádření nebo znaleckého 
posudku.  
 (2) Je-li věc, byť i jen zčásti, znehodnocena, učiněna neupotřebitelnou 
nebo odstraněna, může soud uložit propadnutí náhradní hodnoty vedle 
propadnutí věci podle § 70.  
 (3) Propadlá náhradní hodnota připadá státu. 

  

  40/2009 
86/2015  
55/2017 
287/2018 

§ 101 Zabrání věci 
(1) Nebyl-li uložen trest propadnutí věci uvedené v § 70 odst. 2 písm. a), 
může soud uložit, že se taková věc zabírá, 
a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit, 
b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nebo 
c) ohrožuje-li bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě společnosti, 
anebo hrozí nebezpečí, že bude sloužit ke spáchání zločinu. 
(2) Soud může uložit zabrání věci, která je bezprostředním výnosem 
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z trestné činnosti nebo je zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti, 
pokud hodnota věci tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti není 
ve vztahu k hodnotě věci tvořící zprostředkovaný výnos z trestné 
činnosti zanedbatelná, a pokud taková věc 
a) náleží pachateli, který byl odsouzen za trestný čin, ze kterého věc 
pochází, 
b) náleží pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit, 
c) náleží pachateli, od jehož potrestání soud upustil, 
d) náleží nepříčetné osobě, která spáchala čin jinak trestný, 
e) náleží jiné osobě, na kterou pachatel takovou věc převedl nebo která ji 
jinak nabyla, nebo 
f) je součástí majetku ve svěřenském fondu nebo obdobném zařízení 
(dále jen "svěřenský fond") anebo v podílovém fondu. 
(3) Drží-li pachatel nebo jiná osoba v rozporu s jiným právním 
předpisem věc uvedenou v odstavci 1 nebo 2, ve vztahu k níž je možno 
uložit zabrání věci, uloží mu soud vždy toto ochranné opatření. 
(4) Soud může místo zabrání věci uložit povinnost 
a) pozměnit věc tak, aby jí nebylo možné použít ke společensky 
nebezpečnému účelu, 
b) odstranit určité zařízení, 
c) odstranit její označení nebo provést její změnu, nebo 
d) omezit dispozice s věcí, 
a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. 
(5) Nebude-li povinnost stanovená podle odstavce 4 ve stanovené lhůtě 
splněna, rozhodne soud o zabrání věci. 

  40/2009 
86/2015 

§ 102 Zabrání náhradní hodnoty 
Jestliže ten, komu by mohla být zabrána věc podle § 101 odst. 1 nebo 2, 
ji před rozhodnutím o zabrání zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí, 
zcizí, učiní neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, zejména 
spotřebuje, nebo jinak její zabrání zmaří, anebo jestliže zmaří trest 
propadnutí věci jednáním porušujícím zákaz podle § 70 odst. 5, 
popřípadě zmaří zabrání věci jednáním porušujícím zákaz podle § 104 
odst. 2, může mu soud uložit zabrání náhradní hodnoty až do výše, která 
odpovídá hodnotě takové věci. Hodnotu věci, jejíž zabrání mohl soud 
uložit, může soud stanovit na základě odborného vyjádření nebo 
znaleckého posudku. 

  

Čl. 12 odst. 1 a 2 Článek 12 
Odpovědnost právnických osob 
1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby 
právnické osoby bylo možné činit odpovědnými za trestné činy uvedené 
v článcích 3 až 7, které v jejich prospěch spáchá jakákoli osoba jednající 
samostatně nebo v rámci orgánu dotyčné právnické osoby a která v této 

418/2011 
183/2016 

§ 7 Trestnými činy se pro účely tohoto zákona rozumí zločiny nebo přečiny 
uvedené v trestním zákoníku, s výjimkou trestných činů zabití (§ 141 
trestního zákoníku), vraždy novorozeného dítěte matkou (§ 142 trestního 
zákoníku), účasti na sebevraždě (§ 144 trestního zákoníku), rvačky (§ 
158 trestního zákoníku), soulože mezi příbuznými (§ 188 trestního 
zákoníku), dvojího manželství (§ 194 trestního zákoníku), opuštění 

PT  
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právnické osobě působí ve vedoucím postavení na základě: 
a) oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu nebo 
b) pravomoc přijímat jménem této právnické osoby rozhodnutí nebo 
c) pravomoc vykonávat v rámci této právnické osoby kontrolu. 
2. Členské státy přijmou rovněž opatření nezbytná k zajištění 
odpovědnosti právnických osob v případech, kdy nedostatek dohledu 
nebo kontroly ze strany osoby uvedené v odstavci 1 umožnil spáchání 
trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 ve prospěch této právnické 
osoby osobou jí podřízenou. 

dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 trestního zákoníku), zanedbání povinné 
výživy (§ 196 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve společném 
obydlí (§ 199 trestního zákoníku), porušení předpisů o pravidlech 
hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 trestního zákoníku, vlastizrady 
(§ 309 trestního zákoníku), zneužití zastupování státu a mezinárodní 
organizace (§ 315 trestního zákoníku), spolupráce s nepřítelem (§ 319 
trestního zákoníku), válečné zrady (§ 320 trestního zákoníku), služby v 
cizích ozbrojených silách (§ 321 trestního zákoníku), osvobození vězně 
(§ 338 trestního zákoníku), násilného překročení státní hranice (§ 339 
trestního zákoníku), vzpoury vězňů (§ 344 trestního zákoníku), 
nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), opilství (§ 360 
trestního zákoníku), proti branné povinnosti uvedených ve zvláštní části 
hlavě jedenácté trestního zákoníku, vojenských uvedených ve zvláštní 
části hlavě dvanácté trestního zákoníku a použití zakázaného bojového 
prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411 trestního zákoníku).  

  418/2011 
183/2016 

§ 8 odst. 1 (1) Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin 
spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak 
 a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve 
vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna 
jménem nebo za právnickou osobu jednat, 
 b) osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která u této 
právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není 
osobou uvedenou v písmenu a), 
 c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, 
jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku 
zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, nebo 
 d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen 
"zaměstnanec") při plnění pracovních úkolů, i když není osobou 
uvedenou v písmenech a) až c), 
jestliže jí ho lze přičítat podle odstavce 2. 

  

  418/2011 § 8 odst. 2 (2) Právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu uvedeného v § 7, 
jestliže byl spáchán 
 a) jednáním orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 
písm. a) až c), nebo 
 b) zaměstnancem uvedeným v odstavci 1 písm. d) na podkladě 
rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob 
uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) anebo proto, že orgány právnické 
osoby nebo osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) neprovedly taková 
opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která 
po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo 
potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž 
jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo 
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odvrácení následků spáchaného trestného činu. 
 

  418/2011 § 8 odst. 3 (3) Trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, 
která konkrétní fyzická osoba jednala způsobem uvedeným v odstavcích 
1 a 2. 

  

Čl. 12 odst. 3 Článek 12 
Odpovědnost právnických osob 
3. Odpovědnost právnických osob podle odstavců 1 a 2 nevylučuje 
trestní řízení proti fyzickým osobám, které se dopustí trestných činů 
uvedených v článcích 3 až 7, nebo navádějí k jejich spáchání, nebo se na 
nich spolupodílí. 

418/2011 § 9 odst. 3 (3) Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní 
odpovědnost fyzických osob uvedených v § 8 odst. 1 a trestní 
odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost 
právnické osoby. Byl-li trestný čin spáchán společným jednáním více 
osob, z nichž alespoň jedna je osoba právnická, odpovídá každá z nich, 
jako by trestný čin spáchala sama. 

PT  

Čl. 13 odst. 1 Článek 13  

Sankce vůči právnickým osobám  

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění možnosti 
postihnout právnickou osobu odpovědnou podle čl. 12 odst. 1 účinnými, 
přiměřenými a odrazujícími sankcemi, které zahrnují pokuty trestní nebo 
jiné povahy a mohou zahrnovat i jiné sankce, jako například:  

a) zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory;  

b) dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní činnosti;  

c) uložení soudního dohledu;  

d) zrušení rozhodnutím soudu nebo  

e) dočasné nebo trvalé uzavření provozoven, jichž bylo využito ke 
spáchání trestného činu.  
 

418/2011 
86/2015 
135/2016 
55/2017 

§ 15 Druhy trestů a ochranných opatření  
 (1) Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit pouze tyto 
tresty 
 a) zrušení právnické osoby, 
 b) propadnutí majetku, 
 c) peněžitý trest, 
 d) propadnutí věci, 
 e) zákaz činnosti, 
 f) zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, 
 g) zákaz přijímání dotací a subvencí, 
 h) uveřejnění rozsudku. 
 (2) Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit jako 
ochranné opatření zabrání věci nebo zabrání části majetku. 
 (3) Právnické osobě lze uložit tresty a ochranná opatření uvedená v 
odstavcích 1 a 2 samostatně nebo vedle sebe. Nelze však uložit peněžitý 
trest nebo zabrání části majetku vedle propadnutí téže části majetku a 
trest propadnutí věci vedle zabrání téže věci. 

PT  

Čl. 13 odst. 2 2. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění možnosti 
postihnout právnickou osobu odpovědnou podle čl. 12 odst. 2 účinnými, 
přiměřenými a odrazujícími sankcemi nebo opatřeními. 

418/2011 § 14 Přiměřenost trestu a ochranného opatření 
(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlédne soud k povaze a 
závažnosti trestného činu, k poměrům právnické osoby, včetně její 
dosavadní činnosti a jejích majetkových poměrů; přitom přihlédne též k 
tomu, zda právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, která 
má strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro národní 
hospodářství, obranu nebo bezpečnost. Dále soud přihlédne k působení 
právnické osoby po činu, zejména k její případné účinné snaze nahradit 
škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu. Přihlédne také k 
účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost 
právnické osoby. 
 (2) Ochranné opatření nelze právnické osobě uložit, není-li přiměřené 
povaze a závažnosti spáchaného činu, jakož i jejím poměrům. 

PT  
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 (3) Při ukládání trestních sankcí soud přihlédne i k důsledkům, které 
může mít jejich uložení na třetí osoby, zejména přihlédne k právem 
chráněným zájmům osob poškozených trestným činem a věřitelů 
právnické osoby, jejichž pohledávky vůči trestně odpovědné právnické 
osobě vznikly v dobré víře a nemají původ nebo nesouvisí s trestným 
činem právnické osoby. 

  359/1999 
518/2002 
134/2006 
401/2012 
183/2017 

§ 50 Odnětí pověření 
 (1) Orgán sociálně-právní ochrany, který vydal pověření, rozhodne o 
odnětí pověření, 
a) požádá-li pověřená osoba o zrušení pověření, 
b) pokud byl pověřené osobě pravomocně uložen správní trest za 
přestupek uvedený v § 59 až 59g v případě, že jde o zvlášť závažné 
porušení povinností, 
c) nevykonává-li pověřená osoba činnost, na kterou jí bylo vydáno 
pověření, a tuto skutečnost ve stanovené lhůtě neoznámí [§ 49 odst. 10 
písm. a)], 
  
d) pokud po oznámení o pozastavení činnosti pověřená osoba do doby 1 
roku od tohoto oznámení nezačala znovu činnost, na niž jí bylo vydáno 
pověření, vykonávat, nebo 
e) pokud byla pověřená osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin 
uvedený v § 49 odst. 8. 
 (2) Bylo-li pověření odňato podle odstavce 1 písm. b) až d), může 
fyzická nebo právnická osoba znovu požádat o vydání pověření až po 
dvou letech ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí pověření nabylo právní 
moci. 
 (3) Orgán, který odňal pověření, je povinen zajistit péči o děti, kterým 
pověřená osoba poskytovala sociálně-právní ochranu, pokud není 
zajištěna jiným způsobem. 

  

Čl. 14  40/2009 § 203  Beztrestnost dítěte 
 Dítě, které žádá nebo přijme za pohlavní styk s ním, své pohlavní 
sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování úplatu nebo 
jinou výhodu či prospěch, není pro takový čin trestné, a to ani podle 
ustanovení o návodci nebo pomocníkovi. 

 PT 9 

  40/2009 § 28 Krajní nouze  
(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 
zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.  
(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných 
okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně 
závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu 
nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

  

Čl. 15 odst. 1 1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby 141/1961 § 2 odst. 3  Základní zásady trestního řízení PT  
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vyšetřování nebo stíhání trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 
nebylo závislé na oznámení nebo obvinění učiněném obětí nebo jejím 
zástupcem a aby trestní řízení pokračovalo i v případě, že dotčená osoba 
svou výpověď vzala zpět. 

152/1995  (3) Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se 
dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je 
Česká republika vázána, nestanoví jinak. 
 

  141/1961 
265/2001 
459/2011 

§ 2 odst. 4 (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 
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. 

  

Čl. 15 odst. 2 2. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby bylo 
možné stíhat všechny trestné činy uvedené v článku 3, čl. 4 odst. 2, 3, 5, 
6 a 7 a všechny závažné trestné činy uvedené v čl. 5 odst. 6, kdy byla 
využívána dětská pornografie ve smyslu čl. 2 písm. c) bodech i) až ii), 
po dostatečně dlouhou dobu poté, co oběť dosáhla plnoletosti, přičemž 
tato doba odpovídá závažnosti příslušného trestného činu. 

40/2009 
287/2018 

§ 34 odst. 3 
písm. c) 

Promlčecí doba 
(3) Do promlčecí doby se nezapočítává 
 c) doba, po kterou oběť trestného činu těžkého ublížení na zdraví 
spočívajícího v zmrzačení pohlavních orgánů nebo sterilizaci (§ 145), 
nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159), 
obchodování s lidmi (§ 168), zavlečení spáchaného za účelem donucení 
jiného k sňatku (§ 172), vydírání (§ 175) nebo útisku (§ 177) 
spáchaných za účelem donucení jiného k sňatku nebo k strpění zákroku 
směřujícího k způsobení těžkého ublížení na zdraví spočívajícího v 
zmrzačení pohlavních orgánů nebo některého trestného činu uvedeného 
v hlavě třetí zvláštní části tohoto zákona o trestných činech proti lidské 
důstojnosti v sexuální oblasti byla mladší osmnácti let, 

PT  

Čl. 15 odst. 3  3. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby osoby, 
útvary nebo orgány odpovědné za vyšetřování nebo stíhání trestných 
činů uvedených v článcích 3 až 7 měly k dispozici účinné vyšetřovací 
nástroje, jakých se využívá při vyšetřování případů organizované a jiné 
závažné trestné činnosti. 

141/1961 
177/2008 
41/2009 
459/2011 
150/2016 
455/2016 
287/2018 

§ 88 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 
(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 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, křivé obvinění podle § 345 odst. 3 až 5 trestního 
zákoníku, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek podle § 346 
odst. 3 až 5 trestního zákoníku, křivé tlumočení podle § 347 odst. 3 až 5 

PT  
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trestního zákoníku nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání 
zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, může být vydán příkaz k 
odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, pokud lze důvodně 
předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní 
řízení a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak 
jeho dosažení podstatně ztížené. Odposlech a záznam 
telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech orgánů činných v 
trestním řízení Policie České republiky. Provádění odposlechu a 
záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je 
nepřípustné. Zjistí-li policejní orgán při odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se svým 
obhájcem, je povinen záznam odposlechu bezodkladně zničit a 
informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. Protokol 
o zničení záznamu založí do spisu. 
(2) Nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu je oprávněn 
předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce 
soudce. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 
musí být vydán písemně a musí být odůvodněn, včetně konkrétního 
odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní 
řízení pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva 
zavazuje. V příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního 
provozu musí být stanovena uživatelská adresa či zařízení a osoba 
uživatele, pokud je její totožnost známa, a doba, po kterou bude 
odposlech a záznam telekomunikačního provozu prováděn, která nesmí 
být delší než čtyři měsíce; v odůvodnění musí být uvedeny konkrétní 
skutkové okolnosti, které vydání tohoto příkazu, včetně doby jeho 
trvání, odůvodňují. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního 
provozu se bezodkladně doručí policejnímu orgánu. V přípravném řízení 
opis příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 
soudce bezodkladně zašle státnímu zástupci. 
 (3) Policejní orgán je povinen průběžně vyhodnocovat, zda i nadále 
trvají důvody, které vedly k vydání příkazu k odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu. Pokud důvody pominuly, je povinen 
odposlech a záznam telekomunikačního provozu ihned ukončit, a to i 
před skončením doby uvedené v odstavci 2. Tuto skutečnost 
bezodkladně písemně oznámí předsedovi senátu, který příkaz k 
odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydal, a v 
přípravném řízení rovněž státnímu zástupci a soudci. 
(4) Na základě vyhodnocení dosavadního průběhu odposlechu a 
záznamu telekomunikačního provozu může soudce soudu vyššího 
stupně a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce 
krajského soudu dobu trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního 
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provozu prodloužit, a to i opakovaně, vždy na dobu nejdéle čtyř měsíců. 
(5) Bez příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 
může orgán činný v trestním řízení nařídit odposlech a záznam 
telekomunikačního provozu, nebo jej provést i sám, je-li vedeno trestní 
řízení pro trestný čin obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), 
svěření dítěte do moci jiného (§ 169 trestního zákoníku), omezování 
osobní svobody (§ 171 trestního zákoníku), vydírání (§ 175 trestního 
zákoníku), únosu dítěte a osoby stižené duševní poruchou (§ 200 
trestního zákoníku), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 
352 trestního zákoníku), nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního 
zákoníku) nebo nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního 
zákoníku), pokud s tím uživatel odposlouchávané stanice souhlasí. 
(6) Má-li být záznam telekomunikačního provozu užit jako důkaz, je 
třeba k němu připojit protokol s uvedením údajů o místě, času, způsobu 
a obsahu provedeného záznamu, jakož i o orgánu, který záznam pořídil. 
Ostatní záznamy je povinen policejní orgán označit, spolehlivě uschovat 
tak, aby byla zajištěna ochrana před neoprávněným zneužitím záznamů, 
a v protokolu založeném do spisu poznamenat, kde jsou uloženy. V jiné 
trestní věci, než je ta, v níž byl odposlech a záznam telekomunikačního 
provozu proveden, lze záznam jako důkaz užít tehdy, pokud je v této 
věci vedeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v odstavci 1, nebo 
souhlasí-li s tím uživatel odposlouchávané stanice. 
(7) Pokud při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nebyly 
zjištěny skutečnosti významné pro trestní řízení, je policejní orgán po 
souhlasu soudu a v přípravném řízení státního zástupce povinen 
záznamy bezodkladně zničit po třech letech od pravomocného skončení 
věci. Byl-li policejní orgán vyrozuměn o podání mimořádného 
opravného prostředku v uvedené lhůtě, zničí záznamy o odposlechu po 
rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku, případně až po novém 
pravomocném skončení věci. Protokol o zničení záznamu o odposlechu 
zašle policejní orgán státnímu zástupci, jehož rozhodnutím byla věc 
pravomocně skončena, a v řízení před soudem předsedovi senátu prvého 
stupně, k založení do spisu. 
(8) Státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc 
pravomocně skončena, a v řízení před soudem předseda senátu soudu 
prvého stupně po pravomocném skončení věci, informuje o nařízeném 
odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu osobu uvedenou v 
odstavci 2, pokud je známa. Informace obsahuje označení soudu, který 
vydal příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, délku 
trvání odposlechu a datum jeho ukončení. Součástí informace je poučení 
o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne doručení této informace 
Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k 
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odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Předseda senátu 
soudu prvního stupně podá informaci bezodkladně po pravomocném 
skončení věci, státní zástupce, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně 
skončena, bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho 
rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle § 174a a policejní orgán, 
jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, bezodkladně po 
uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí státním zástupcem 
podle § 174 odst. 2 písm. e). 
(9) Informaci podle odstavce 8 předseda senátu, státní zástupce nebo 
policejní orgán nepodá v řízení o zločinu, na který zákon stanoví trest 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, spáchaném 
organizovanou skupinou, v řízení o trestném činu spáchaném ve 
prospěch organizované zločinecké skupiny, v řízení o trestném činu 
účasti na organizované zločinecké skupině (§ 361 trestního zákoníku), v 
řízení o trestném činu účasti na teroristické skupině (§ 312a trestního 
zákoníku) nebo pokud se na spáchání trestného činu podílelo více osob a 
ve vztahu alespoň k jedné z nich nebylo trestní řízení doposud 
pravomocně skončeno, nebo pokud je proti osobě, jíž má být informace 
sdělena, vedeno trestní řízení, anebo pokud by poskytnutím takové 
informace mohl být zmařen účel trestního řízení, včetně řízení 
uvedeného v odstavci 6, nebo by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti 
státu, života, zdraví, práv a svobod osob. 

  141/1961  
273/2012 
455/2016 
 

§ 88a (1) Je-li třeba pro účely trestního řízení vedeného pro úmyslný trestný 
čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně tři roky, pro trestný čin porušení tajemství 
dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), pro trestný čin 
podvodu (§ 209 trestního zákoníku), pro trestný čin neoprávněného 
přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního 
zákoníku), pro trestný čin opatření a přechovávání přístupového zařízení 
a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního 
zákoníku), pro trestný čin nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního 
zákoníku), pro trestný čin nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního 
zákoníku), pro trestný čin šíření poplašné zprávy (§ 357 trestního 
zákoníku), pro trestný čin podněcování k trestnému činu (§ 364 trestního 
zákoníku), pro trestný čin schvalování trestného činu (§ 365 trestního 
zákoníku), nebo pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje 
vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, 
zjistit údaje o telekomunikačním provozu, které jsou předmětem 
telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních 
a zprostředkovacích dat a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak 
nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené, nařídí v řízení 
před soudem jejich vydání soudu předseda senátu a v přípravném řízení 
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nařídí jejich vydání státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu soudce 
na návrh státního zástupce. Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním 
provozu musí být vydán písemně a odůvodněn, včetně konkrétního 
odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní 
řízení pro trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva 
zavazuje. Vztahuje-li se žádost ke konkrétnímu uživateli, musí být v 
příkazu uvedena jeho totožnost, je-li známa. 
(2) Státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc 
pravomocně skončena, a v řízení před soudem předseda senátu soudu 
prvního stupně po pravomocném skončení věci informuje o nařízeném 
zjišťování údajů o telekomunikačním provozu osobu uživatele uvedenou 
v odstavci 1, pokud je známa. Informace obsahuje označení soudu, který 
vydal příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu, a údaj o 
období, jehož se tento příkaz týkal. Součástí informace je poučení o 
právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne doručení této informace 
Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k zjištění 
údajů o telekomunikačním provozu. Informaci podá předseda senátu 
soudu prvního stupně bezodkladně po pravomocném skončení věci, 
státní zástupce, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, podá 
informaci bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho 
rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle § 174a a policejní orgán, 
jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, podá informaci 
bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí státním 
zástupcem podle § 174 odst. 2 písm. e). 
(3) Informaci podle odstavce 2 předseda senátu, státní zástupce nebo 
policejní orgán nepodá v řízení o zločinu, na který zákon stanoví trest 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, spáchaném 
organizovanou skupinou, v řízení o trestném činu spáchaném ve 
prospěch organizované zločinecké skupiny, v řízení o trestném činu 
účasti na organizované zločinecké skupině (§ 361 trestního zákoníku), v 
řízení o trestném činu účasti na teroristické skupině (§ 312a trestního 
zákoníku) nebo pokud se na spáchání trestného činu podílelo více osob a 
ve vztahu alespoň k jedné z nich nebylo trestní řízení doposud 
pravomocně skončeno, nebo pokud je proti osobě, jíž má být informace 
sdělena, vedeno trestní řízení, anebo pokud by poskytnutím takové 
informace mohl být zmařen účel tohoto nebo jiného trestního řízení, 
nebo by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu, života, zdraví, práv 
nebo svobod osob. 
(4) Příkazu podle odstavce 1 není třeba, pokud k poskytnutí údajů dá 
souhlas uživatel telekomunikačního zařízení, ke kterému se mají údaje o 
uskutečněném telekomunikačním provozu vztahovat. 

  141/1961 § 158c Předstíraný převod   
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265/2001  
 

 (1) Předstíraným převodem se rozumí předstírání koupě, prodeje nebo 
jiného způsobu převodu předmětu plnění včetně převodu věci, 
a) k jejímuž držení je třeba zvláštního povolení, 
 b) jejíž držení je nepřípustné, 
 c) která pochází z trestného činu, nebo 
 d) která je určena ke spáchání trestného činu. 
 (2) Předstíraný převod lze uskutečnit pouze na základě písemného 
povolení státního zástupce. 
 (3) Nesnese-li věc odkladu, lze předstíraný převod provést i bez 
povolení. Policejní orgán je však povinen o povolení bezodkladně 
dodatečně požádat, a pokud je do 48 hodin neobdrží, je povinen 
provádění předstíraného převodu ukončit a informace, které se v této 
souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. 
 (4) O předstíraném převodu sepíše policejní orgán záznam, který do 48 
hodin doručí státnímu zástupci. 

  141/1961 
265/2001  
 

§ 158d Sledování osob a věcí 
(1) Sledováním osob a věcí (dále jen "sledování") se rozumí získávání 
poznatků o osobách a věcech prováděné utajovaným způsobem 
technickými nebo jinými prostředky. Pokud policejní orgán při 
sledování zjistí, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen 
záznam s obsahem této komunikace zničit a poznatky, které se v této 
souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. 
 (2) Sledování, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo 
jiné záznamy, lze uskutečnit pouze na základě písemného povolení 
státního zástupce. 
 (3) Pokud má být sledováním zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, 
do listovního tajemství nebo zjišťován obsah jiných písemností a 
záznamů uchovávaných v soukromí za použití technických prostředků, 
lze je uskutečnit jen na základě předchozího povolení soudce. Při vstupu 
do obydlí nesmějí být provedeny žádné jiné úkony než takové, které 
směřují k umístění technických prostředků. 
 (4) Povolení podle odstavců 2 a 3 lze vydat jen na základě písemné 
žádosti. Žádost musí být odůvodněna podezřením na konkrétní trestnou 
činnost a, jsou-li známy, též údaji o osobách či věcech, které mají být 
sledovány. V povolení musí být stanovena doba, po kterou bude 
sledování prováděno a která nesmí být delší než šest měsíců. Tuto dobu 
může ten, kdo sledování povolil, na základě nové žádosti písemně 
prodloužit vždy na dobu nejvýše šesti měsíců. 
 (5) Nesnese-li věc odkladu a nejde-li o případy uvedené v odstavci 3, 
lze sledování zahájit i bez povolení. Policejní orgán je však povinen o 
povolení bezodkladně dodatečně požádat, a pokud je do 48 hodin 
neobdrží, je povinen sledování ukončit, případný záznam zničit a 
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informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. 
 (6) Bez splnění podmínek podle odstavců 2 a 3 lze sledování provést, 
pokud s tím výslovně souhlasí ten, do jehož práv a svobod má být 
sledováním zasahováno. Je-li takový souhlas dodatečně odvolán, 
sledování se neprodleně zastaví. 
 (7) Má-li být záznam pořízený při sledování použit jako důkaz, je třeba 
k němu připojit protokol s náležitostmi uvedenými v § 55 a 55a. 
 (8) Pokud nebyly při sledování zjištěny skutečnosti důležité pro trestní 
řízení, je nutno záznamy předepsaným způsobem zničit. 
 (9) Provozovatelé telekomunikační činnosti, jejich zaměstnanci a jiné 
osoby, které se na provozování telekomunikační činnosti podílejí, jakož 
i pošta nebo osoba provádějící dopravu zásilek jsou povinny bezúplatně 
poskytovat policejnímu orgánu provádějícímu sledování podle jeho 
pokynů nezbytnou součinnost. Přitom se nelze dovolávat povinnosti 
mlčenlivosti stanovené zvláštními zákony. 
 (10) V jiné trestní věci, než je ta, v níž bylo sledování za podmínek 
uvedených v odstavci 2 provedeno, lze záznam pořízený při sledování a 
připojený protokol použít jako důkaz jen tehdy, je-li i v této věci vedeno 
řízení o úmyslném trestném činu nebo souhlasí-li s tím osoba, do jejíž 
práv a svobod bylo sledováním zasahováno. 

  141/1961 
265/2001 
274/2008 
341/2011 
459/2011 
105/2013 
150/2016 

§ 158e (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 
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 
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 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 soudce vrchního soudu, v jehož obvodu je státní 
zástupce, podávající návrh, činný. 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. 

  141/1961 
265/2001 

§ 86 Zadržení zásilky  
(1) Je-li k objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení v konkrétní 
věci nutno zjistit obsah nedoručených poštovních zásilek, jiných zásilek 
nebo telegramů, nařídí předseda senátu a v přípravném řízení státní 
zástupce, aby je pošta nebo osoba provádějící jejich přepravu vydaly 
jemu a v přípravném řízení buď státnímu zástupci nebo policejnímu 
orgánu.  
 (2) Bez nařízení uvedeného v odstavci 1 může být přeprava zásilky 
pozdržena na příkaz policejního orgánu, pokud věc nesnese odkladu a 
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nařízení nelze předem dosáhnout. Policejní orgán je povinen o pozdržení 
zásilky do 24 hodin vyrozumět státního zástupce. Neobdrží-li pošta nebo 
osoba provádějící dopravu zásilek v takovém případě do tří dnů nařízení 
podle odstavce 1, nesmí dopravu zásilek dále zdržovat. 

  141/1961 
152/1995 
265/2001 

§ 87 Otevření zásilky  
(1) Zásilku vydanou podle § 86 odst. 1 může otevřít jen předseda senátu 
a v přípravném řízení se souhlasem soudce státní zástupce nebo policejní 
orgán.  
 (2) Otevřená zásilka se odevzdá adresátovi, a není-li jeho pobyt znám a 
není-li zásilka určena do vlastních rukou, některému z jeho rodinných 
příslušníků; jinak se zásilka vrátí odesílateli. Je-li však obava, že 
odevzdáním zásilky by mohlo dojít ke zmaření nebo podstatnému 
ztížení účelu trestního stíhání, připojí se zásilka ke spisu; je-li to vhodné, 
oznámí se adresátovi obsah dopisu nebo telegramu. Není-li jeho pobyt 
znám a není-li zásilka určena do vlastních rukou, učiní se oznámení 
některému z jeho rodinných příslušníků.  
 (3) Zásilka, kterou nebylo uznáno za nutné otevřít, odevzdá se ihned 
adresátovi nebo se vrátí poště nebo osobě, která ji vydala.  

  

  141/1961 
152/1995 
265/2001 
264/2016 

§ 87a Záměna zásilky  
(1) V zájmu zjištění osob podílejících se na nakládání se zásilkou 
obsahující omamné látky, psychotropní látky, prekursory, jedy, jaderný 
materiál nebo radioaktivní látky, padělané peníze a padělané cenné 
papíry, střelné nebo hromadně účinné zbraně, střelivo a výbušniny nebo 
jinou věc, k jejímuž držení je třeba zvláštního povolení, věci určené ke 
spáchání trestného činu, anebo věci z trestného činu pocházející, může 
předseda senátu a v přípravném řízení se souhlasem soudce státní 
zástupce nařídit, aby byl obsah takové zásilky zaměněn za jiný a takto 
upravená zásilka byla předána k další přepravě. 
 (2) Záměnu provede policejní orgán, který o tom sepíše záznam a 
zabezpečí úschovu zaměněných věcí a materiálů. Se zaměněnými věcmi 
se nakládá jako s věcmi odňatými. 

  

  141/1961 
265/2001 
105/2013 

§ 87b Sledovaná zásilka  
(1) Státní zástupce může v přípravném řízení nařídit, aby zásilka, u níž 
je důvodné podezření, že obsahuje věci uvedené v § 87a, byla sledována, 
jestliže je to třeba k objasnění trestného činu nebo odhalení všech jeho 
pachatelů a zjištění potřebných skutečností jiným způsobem by bylo 
neúčinné nebo podstatně ztížené. Sledování zásilky provede podle 
pokynu státního zástupce policejní orgán; vůči osobám, které se 
sledovanou zásilkou nakládají, přitom neprovádí žádné úkony směřující 
k vydání nebo odnětí věci. O průběhu sledování zásilky se sepíše 
protokol a podle potřeby se pořídí též obrazový nebo jiný záznam.  
 (2) Bez příkazu podle odstavce 1 může policejní orgán zahájit sledování 
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zásilky, jestliže věc nesnese odkladu a příkazu nelze předem dosáhnout. 
O tomto úkonu státního zástupce bez odkladu vyrozumí a postupuje dále 
podle jeho pokynů.  
 (3) Sledování zásilky ukončí policejní orgán na příkaz státního 
zástupce, a je-li zřejmé, že nakládáním se zásilkou vzniká vážné 
nebezpečí života nebo zdraví, značné škody na majetku, anebo hrozí-li 
vážné nebezpečí, že takovou zásilku nebude možné dále sledovat, i bez 
takového příkazu. Podle potřeby současně s ukončením sledování 
zásilky učiní úkon směřující proti dalšímu držení věcí, které tvoří obsah 
zásilky. 

  141/1961 
265/2001 

§ 87c Společné ustanovení  
Zásilkou ve smyslu § 86 až 87c se rozumí předmět dopravovaný 
jakýmkoliv způsobem, ať již s využitím pošty nebo jiné osoby, včetně 
dopravy skrytým způsobem. 

  

  141/1961 
558/1991 
265/2001 

§ 83 Příkaz k domovní prohlídce  
(1) Nařídit domovní prohlídku je oprávněn předseda senátu a v 
přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. V neodkladných 
případech tak může namísto příslušného předsedy senátu nebo soudce (§ 
18) učinit předseda senátu nebo soudce, v jehož obvodu má být 
prohlídka vykonána. Příkaz k domovní prohlídce musí být vydán 
písemně a musí být odůvodněn. Doručí se osobě, u níž se prohlídka 
koná, při prohlídce, a není-li to možné, nejpozději do 24 hodin po 
odpadnutí překážky, která brání doručení.  
 (2) Na příkaz předsedy senátu nebo soudce vykoná domovní prohlídku 
policejní orgán. 

  

  141/1961  
265/2001 

§ 83b Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků  
(1) Na nařízení a provedení prohlídky jiných prostor a pozemků se 
obdobně užije § 83 odst. 1 a 2.  
 (2) Bez příkazu může policejní orgán provést prohlídku jiných prostor 
nebo pozemků, jestliže vydání příkazu nelze předem dosáhnout a věc 
nesnese odkladu. Policejní orgán je však povinen si bezodkladně 
dodatečně vyžádat souhlas orgánu oprávněného k vydání příkazu; v 
přípravném řízení tak činí prostřednictvím státního zástupce. Pokud 
oprávněný orgán souhlas dodatečně neudělí, nelze výsledek prohlídky 
použít v dalším řízení jako důkaz.  
 (3) Bez příkazu může policejní orgán provést prohlídku jiných prostor 
nebo pozemků také tehdy, pokud uživatel dotčených prostor nebo 
pozemků písemně prohlásí, že s prohlídkou souhlasí, a své prohlášení 
předá policejnímu orgánu. O tomto úkonu však musí policejní orgán 
bezodkladně vyrozumět předsedu senátu oprávněného k vydání příkazu 
a v přípravném řízení státního zástupce. 

  

  141/1961 § 78 Povinnost k předložení nebo vydání věci   
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55/2017 (1) Kdo má u sebe věc, která může sloužit pro důkazní účely, je povinen 
ji na vyzvání předložit soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu 
orgánu; je-li ji nutno pro účely náležitého zjištění skutečností důležitých 
pro trestní řízení zajistit, je povinen takovou věc na vyzvání těmto 
orgánům vydat. Při vyzvání je třeba ho upozornit na to, že nevyhoví-li 
výzvě, může mu být věc odňata, jakož i na jiné následky nevyhovění (§ 
66). Vyzvat k předložení nebo vydání věci je oprávněn předseda senátu, 
v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. 
(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na listinu nebo na jiný 
hmotný nosič obsahující obrazový, zvukový nebo datový záznam, 
jejichž obsah se týká okolnosti, o které platí zákaz výslechu, ledaže 
došlo k zproštění povinnosti zachovat věc v tajnosti nebo k zproštění 
povinnosti mlčenlivosti. 
(3) Nikoho nelze nutit, aby předložil nebo vydal věc, jež v době, kdy je 
požádáno o její předložení nebo vydání, může sloužit jako důkaz proti 
němu nebo proti jeho osobě blízké; tím nejsou dotčena ustanovení o 
odnětí věci, domovní prohlídce, prohlídce jiných prostor a pozemků a 
osobní prohlídce. 
(4) Je-li to potřebné pro účely zabránění zmaření propadnutí nebo 
zabrání věci, orgán činný v trestním řízení uvedený v odstavci 1 vydá 
příkaz, že osoba, jíž byla věc zajištěna, nesmí po dobu zajištění takovou 
věc převést na jinou osobu nebo ji zatížit. Právní jednání učiněné v 
rozporu s tímto zákazem je neplatné; soud k neplatnosti přihlédne i bez 
návrhu. O tom je třeba tuto osobu poučit. 
(5) Osobě, která předložila nebo vydala věc, jež může sloužit pro 
důkazní účely, vydá orgán, který úkon provedl, ihned písemné potvrzení 
o převzetí věci nebo opis protokolu; věc v nich musí být dostatečně 
přesně popsána, tak, aby bylo možné určit její totožnost. 
(6) Orgán činný v trestním řízení, kterému byla vydána věc, jež může 
sloužit pro důkazní účely, ji převezme do úschovy. 
(7) Osoba, které byla věc zajištěna, má právo kdykoli žádat o vrácení 
takové věci. O takové žádosti musí orgán činný v trestním řízení 
uvedený v odstavci 1 neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, 
může ji tato osoba, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po 
uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí. 

  141/1961  
55/2017 

§ 79 Odnětí věci  
(1) Nebyla-li věc, která může sloužit pro důkazní účely, na vyzvání 
předložena nebo vydána tím, kdo ji má u sebe, může mu být na příkaz 
předsedy senátu a v přípravném řízení na příkaz státního zástupce nebo 
policejního orgánu odňata. Policejní orgán potřebuje k vydání takového 
příkazu předchozí souhlas státního zástupce; bez předchozího souhlasu 
může být příkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze 
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předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu. 
(2) Nevykoná-li orgán, který příkaz k odnětí věci vydal, odnětí věci sám, 
provede je na podkladě příkazu policejní orgán. 
(3) K odnětí věci se podle možnosti přibere osoba, která není na věci 
zúčastněna. 
(4) Na odňatou věc se obdobně použije § 78 odst. 4 až 7. 

Čl. 15 odst. 4 4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která vyšetřovacím útvarům 
nebo orgánům umožní pokusit se o identifikaci obětí trestných činů 
uvedených v článcích 3 až 7, zejména analýzou dětského 
pornografického materiálu, jako například fotografií a audiovizuálních 
záznamů šířených nebo předávaných prostřednictvím informačních a 
komunikačních technologií. 

141/1961 
265/2001 

§ 89 odst. 2 Dokazování 
Obecná ustanovení  
(2) Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, 
zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a 
listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Každá ze stran může důkaz 
vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že důkaz 
nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem 
k odmítnutí takového důkazu. 

PT  

Čl. 16 Článek 16 
Oznamování podezření z pohlavního zneužívání nebo pohlavního 
vykořisťování 
1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby pravidla 
důvěrnosti ukládaná právními předpisy daného státu určitým 
odborníkům, jejichž hlavní pracovní náplní je práce s dětmi, nebránila 
těmto odborníkům informovat orgány odpovědné za ochranu dětí o 
každé situaci, kdy mají důvodné podezření, že je dítě obětí trestných 
činů uvedených v článcích 3 až 7. 
2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby povzbudily všechny 
osoby, které vědí nebo se v dobré víře domnívají, že došlo ke spáchání 
některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, k oznamování 
těchto skutečností příslušným orgánům. 

40/2009  § 367 odst. 1 
část  

Nepřekažení trestného činu 
(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá 
trestný čin (…), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní svobody (§ 
170), (…), vydírání podle § 175 odst. 3 a 4, (…), znásilnění (§ 185), 
pohlavního zneužití (§ 187), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 
193), (…), a spáchání nebo dokončení takového trestného činu 
nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento 
zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán 
oním trestem mírnějším. 
 

PT 4 

  40/2009 § 367 odst. 3 Nepřekažení trestného činu 
 (3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu 
zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit 
oznámení nadřízenému. 
 

  

  40/2009  § 368 odst. 1 
část  

Neoznámení trestného činu 
(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin 
(…), obchodování s lidmi (§ 168), (…), zneužití dítěte k výrobě 
pornografie (§ 193), (…)  a takový trestný čin neoznámí bez odkladu 
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o 
vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; 
stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, 
bude potrestán oním trestem mírnějším.  
 

  

  40/2009 § 368 odst. 3 (3) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 nemá advokát nebo jeho   
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Ustanovení 
(§, odst., 
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ení * 
 

Poznám
ka 
 

věta první a 
druhá  

zaměstnanec, který se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s 
výkonem advokacie nebo právní praxe. Oznamovací povinnost nemá 
také duchovní registrované církve a náboženské společnosti s 
oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného 
činu v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s 
výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.  
 

  359/1999 
134/2006 
401/2012 
303/2013 

§ 7 odst. 2 (2) Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na 
porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské 
zodpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti 
vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, nebo na skutečnosti uvedené v 
§ 6 písm. b) až h); tím není dotčena povinnost vyplývající ze zvláštního 
právního předpisu. 
 

  

  359/1999 
272/2001 
41/2009 
401/2012 

§ 6 písm. e) Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, 
 
e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, 
jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze 
spáchání takového činu; 

  

  359/1999 
401/2012 

§ 10 odst. 4 (4) Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a 
poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro 
děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6, a to bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví. Pokud o to 
ten, kdo učinil oznámení podle věty první, požádá, obecní úřad obce s 
rozšířenou působností ho informuje ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy 
oznámení obdržel, zda na základě skutečností uvedených v oznámení 
shledal či neshledal, že jde o dítě uvedené v § 6. Zřizovatel zařízení 
uvedeného v § 39 odst. 1 písm. c) má při přijetí dítěte do zařízení 
povinnost tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného odkladu obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má dítě 
trvalý pobyt, a není-li tento pobyt znám, obecnímu úřadu obce s 
rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází zařízení, do 
kterého bylo dítě přijato. Při plnění povinností podle věty první a třetí se 
nelze dovolávat povinnosti zachovat mlčenlivost podle zvláštního 
právního předpisu.  

  

  359/1999 
134/2006 
303/2013 

§ 55 odst. 6 
písm. b) 

6) Údaje obsažené ve spisové dokumentaci týkající se dítěte je obecní 
úřad obce s rozšířenou působností oprávněn využít pouze v zájmu dítěte 
při zajišťování sociálně-právní ochrany. Obecní úřad obce s rozšířenou 
působností do 15 dnů ode dne, kdy rodič nebo osoba odpovědná za 
výchovu dítěte požádali o nahlédnutí do uvedené spisové dokumentace,  
b) rozhodne o odmítnutí písemné žádosti, pokud by to bylo v rozporu se 
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ka 
 

zájmem dítěte nebo pokud lze ze spisové dokumentace zjistit, která 
fyzická osoba upozornila na skutečnosti uvedené v § 7.  
 

  359/1999 
320/2002 
134/2006  
401/2012 
303/2013 
250/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 57 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Zaměstnanci v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnanci kraje 
zařazení do krajského úřadu, zaměstnanci obce zařazení do obecního 
úřadu, zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního 
úřadu a zaměstnanci zařízení sociálně-právní ochrany jsou povinni 
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění 
sociálně-právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili, pokud 
se v tomto zákoně  nestanoví jinak. Zaměstnanci v orgánech sociálně-
právní ochrany, zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, 
zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu a zaměstnanci obce s 
rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu jsou povinni 
zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán sociálně-právní 
ochrany na skutečnosti uvedené v § 7, jsou povinni zachovávat 
mlčenlivost o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v 
rodině s dítětem, a jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o údajích 
o osobách, jímž bylo dítě svěřeno do péče před osvojením, jakož i o 
místě pobytu takového dítěte. Zaměstnanci uvedení ve větě první jsou 
povinni zachovávat mlčenlivost podle věty první a druhé i po skončení 
pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být 
zaměstnanci uvedení ve větě první zproštěni pouze tím, v jehož zájmu 
tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu. 
(2) Povinnost stanovená v odstavci 1 platí obdobně i pro pověřené osoby 
a jiné fyzické osoby, které se při spolupráci s orgány sociálně-právní 
ochrany a zařízeními sociálně-právní ochrany seznámily s údaji, o nichž 
jsou zaměstnanci uvedení v odstavci 1 povinni zachovávat mlčenlivost. 
 (3) Orgány sociálně-právní ochrany jsou oprávněny zpracovávat 
vyžádané osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný k plnění úkolů podle 
tohoto zákona, a to i tehdy, jestliže se jedná o osobní údaje označené 
podle zvláštního právního předpisu 50c) jako citlivé. Oprávnění mají i 
pověřené osoby, a to v rozsahu a způsobem, který je nezbytný pro výkon 
sociálně-právní ochrany v souladu s uděleným pověřením. 
 

  

  141/1961 
178/1990 
558/1991 

§ 8 odst. 1 
druhá věta  

(1) Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu 
zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, 
že byl spáchán trestný čin. 

 
 

  

  359/1999 
401/2012 

§ 51 odst. 5 
písm. b)  

Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů 
(5) Orgán sociálně-právní ochrany je povinen 
 b) orgánu činnému v trestním řízení oznamovat skutečnosti 
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nasvědčující tomu, že byl spáchán na dítěti trestný čin48), nebo že dítě 
bylo použito ke spáchání trestného činu, nebo že dochází k násilí mezi 
rodiči, jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte a dalšími 
fyzickými osobami v domácnosti obývané dítětem, nebo že není plněna 
vyživovací povinnost k dítěti;  

Čl. 17 odst. 1 
písm. a 

1. Každý členský stát přijme opatření nezbytná k určení své působnosti 
ve vztahu k trestným činům uvedeným v článcích 3 až 7, pokud: a) 
trestný čin byl zcela nebo zčásti spáchán na jeho území nebo 

40/2009 § 4 (1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl 
spáchán na jejím území. 
 (2) Trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky, 
a) dopustil-li se tu pachatel zcela nebo zčásti jednání, i když porušení 
nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo mělo 
nastat zcela nebo zčásti v cizině, nebo 
b) porušil-li nebo ohrozil-li tu pachatel zájem chráněný trestním 
zákonem nebo měl-li tu alespoň zčásti takový následek nastat, i když se 
jednání dopustil v cizině. 
 (3) Účastenství je spácháno na území České republiky, 
a) je-li tu spáchán čin pachatele, kdy místo spáchání takového činu se 
posuzuje obdobně podle odstavce 2, nebo 
b) jednal-li tu zčásti účastník činu spáchaného v cizině. 
 (4) Jednal-li účastník na území České republiky, užije se na účastenství 
zákona České republiky bez ohledu na to, zda je čin pachatele v cizině 
trestný. 
 

PT  

  418/2011 § 2 (1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného 
na území České republiky právnickou osobou, která má sídlo v České 
republice nebo má na území České republiky umístěn podnik nebo 
organizační složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost nebo zde 
má svůj majetek.  
(2) Trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky, 
dopustila-li se právnická osoba jednání  
a) zcela nebo zčásti na území České republiky, i když porušení nebo 
ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo mělo nastat 
zcela nebo zčásti v cizině, nebo  
b) v cizině, pokud porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním 
zákonem nastalo nebo mělo, byť i jen zčásti, nastat na území České 
republiky.  
(3) Na účastenství se užije obdobně § 4 odst. 3 a 4 trestního zákoníku. 

  

Čl. 17 odst. 1 
písm. b 

1. Každý členský stát přijme opatření nezbytná k určení své působnosti 
ve vztahu k trestným činům uvedeným v článcích 3 až 7, pokud: b) 
pachatel je státním příslušníkem tohoto státu. 
 

40/2009 § 6 Zásada personality 
 Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v 
cizině spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, 
která má na jejím území povolen trvalý pobyt. 

PT  

Čl. 17 odst. 2 
písm. a) 

2. Každý členský stát informuje Komisi v případě, že se rozhodne 
rozšířit svou působnost na trestné činy uvedené v článcích 3 až 7 

40/2009 § 7 odst. 2  Zásada ochrany a zásada personality 
(2) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl 

PT 10 
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ka 
 

spáchané mimo jeho území, například pokud: 
a) je trestný čin spáchán na státním příslušníkovi tohoto státu nebo na 
osobě, která má místo obvyklého pobytu na jeho území; 
 

spáchán v cizině proti občanu České republiky nebo proti osobě bez 
státní příslušnosti, která má na území České republiky povolen trvalý 
pobyt, jestliže je čin v místě spáchání činu trestný nebo jestliže místo 
spáchání činu nepodléhá žádné trestní pravomoci. 

Čl. 17 odst. 2 
písm. b) 

 40/2009 
420/2011 

§ 8 odst. 2 Subsidiární zásada univerzality 
§ 8 (2) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu 
spáchaného v cizině cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní 
příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt, 
také tehdy, byl-li čin spáchán ve prospěch právnické osoby, která má na 
území České republiky sídlo nebo organizační složku. 
 

PT  

  418/2011 § 3 Podle zákona České republiky se posuzuje také trestnost činu, pokud jej 
v cizině spáchala právnická osoba mající sídlo v České republice. 

  

Čl. 17 odst. 2 
písm. c) 

2. Každý členský stát informuje Komisi v případě, že se rozhodne 
rozšířit svou působnost na trestné činy uvedené v článcích 3 až 7 
spáchané mimo jeho území, například pokud: 
c) má pachatel místo obvyklého pobytu na jeho území. 

40/2009 § 6 Zásada personality 
Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině 
spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která 
má na jejím území povolen trvalý pobyt. 

NT  

Čl. 17 odst. 3 3. Každý členský stát zajistí, aby se jeho působnost vztahovala i na 
trestné činy uvedené v článcích 5 a 6, případně v článcích 3 a 7, 
spáchané prostřednictvím informačních a komunikačních technologií 
použitých z jeho území, bez ohledu na to, zda jsou tyto technologie 
provozovány na jeho území či nikoli. 

40/2009 § 4 odst. 2 Zásada teritoriality 
(2) Trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky, 
a) dopustil-li se tu pachatel zcela nebo zčásti jednání, i když porušení 
nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo mělo 
nastat zcela nebo zčásti v cizině, nebo 
  
b) porušil-li nebo ohrozil-li tu pachatel zájem chráněný trestním 
zákonem nebo měl-li tu alespoň zčásti takový následek nastat, i když se 
jednání dopustil v cizině. 
 

PT  

  418/2011 § 2 odst. 2 (2) Trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky, 
dopustila-li se právnická osoba jednání  
a) zcela nebo zčásti na území České republiky, i když porušení nebo 
ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo mělo nastat 
zcela nebo zčásti v cizině, nebo  
b) v cizině, pokud porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním 
zákonem nastalo nebo mělo, byť i jen zčásti, nastat na území České 
republiky. 

  

Čl. 17 odst. 4 4. V případě stíhání jakéhokoli trestného činu uvedeného v čl. 3 odst. 4, 
5 a 6, v čl. 4 odst. 2, 3, 5, 6 a 7 a v čl. 5 odst. 6 spáchaného mimo území 
příslušného členského státu, pokud jde o odst. 1 písm. b) tohoto článku, 
přijme každý členský stát opatření nezbytná k zajištění toho, aby jeho 
působnost nebyla podmíněna tím, že čin představuje trestný čin v místě, 
kde byl spáchán. 

40/2009 § 6 Zásada personality 
 Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který 
v cizině spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní 
příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt. 

PT  

Čl. 17 odst. 5 5. V případě stíhání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 40/2009 § 6 Zásada personality PT  
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až 7 spáchaných mimo území příslušného státu, pokud jde o odst. 1 
písm. b) tohoto článku, přijme každý členský stát opatření nezbytná k 
zajištění toho, aby jeho působnost nebyla podmíněna tím, že stíhání 
může být zahájeno pouze na základě oznámení podaného obětí v místě, 
kde byl trestný čin spáchán, nebo na základě oznámení státu, na jehož 
území byl trestný čin spáchán. 

 Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který 
v cizině spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní 
příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt. 

  141/1961 
152/1995  

§ 2 odst. 3 (3) Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se 
dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je 
Česká republika vázána, nestanoví jinak. 
 
 

  

   
141/1961 
265/2001 
459/2011 

 
§ 2 odst. 4 

 
(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 
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. 

  

§ 18 odst. 1 1. Dětským obětem trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 se 
poskytuje pomoc, podpora a ochrana v souladu s články 19 a 20, 
přičemž se zohlední nejlepší zájem dítěte. 

359/1999 
401/2012 

§ 5 Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, 
ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na 
rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu 
prostředí dítěte.   
 

PT  

  141/1961 
52/2009 
207/2011 

§ 8b odst. 2  (2) Nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na 
poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit informace umožňující 
zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 let (…) 
 

  

  141/1961 
265/2001  
459/2011 
45/2013 

§ 102 (1) Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než patnáct let o 
okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo 
nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, je třeba výslech 
provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším 
řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; k výslechu se přibere pedagog 
nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se 
zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané 
osoby přispěla k správnému vedení výslechu. Může-li to přispět k 
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správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče. Osoby, 
které byly takto přibrány, mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější 
dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení 
nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm 
mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. Nehrozí-li 
nebezpečí z prodlení, orgán činný v trestním řízení takovému návrhu 
vyhoví. 
 (2) V dalším řízení má být taková osoba vyslechnuta znovu jen v 
nutných případech. V řízení před soudem je možno na podkladě 
rozhodnutí soudu provést důkaz přečtením protokolu nebo přehráním 
obrazového a zvukového záznamu pořízeného o výslechu provedeném 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení i bez podmínek uvedených 
v § 211 odst. 1 a 2. Osoba, která byla k výslechu přibrána, se podle 
potřeby vyslechne k správnosti a úplnosti zápisu, k způsobu, jímž byl 
výslech prováděn, jakož i k způsobu, jímž vyslýchaná osoba vypovídala. 

   
45/2013 

 
§ 2 odst. 4 
písm. a) 

 
(4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí  
a) dítě, 

 

  

  45/2013 
56/2017 

§ 3 odst. 1 (1) Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je 
třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela 
zjevně o zneužití postavení oběti podle tohoto zákona. Existují-li 
pochybnosti o tom, zda je oběť zvlášť zranitelnou, je třeba ji za zvlášť 
zranitelnou považovat. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl 
pachatel zjištěn nebo odsouzen.  
  

  

  45/2013 § 3 odst. 2 (2) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a další 
orgány veřejné moci, subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci 
obětem trestných činů, poskytovatelé zdravotních služeb, znalci, 
tlumočníci, obhájci a sdělovací prostředky mají povinnost respektovat 
osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle 
možností jí vycházet vstříc. Vůči oběti postupují s přihlédnutím k jejímu 
věku, zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její rozumové 
vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy 
způsobené oběti trestným činem nebo k druhotné újmě.  
 

  

  45/2013 § 3 odst. 3 (3) Oběti přísluší práva podle tohoto zákona bez ohledu na rasu, etnický 
původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, 
náboženské vyznání, víru či světový názor. Oběti přísluší práva podle 
tohoto zákona bez ohledu na její státní občanství, nestanoví-li tento 
zákon jinak.  
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  45/2013 

56/2017 
§ 17 Zabránění kontaktu oběti a osoby jí blízké s osobou, kterou oběť 

označila za pachatele, s osobou podezřelou nebo s osobou, proti níž se 
trestní řízení vede 
(1) Oběť a osoba jí blízká mají právo požádat v kterémkoliv stadiu 
trestního řízení, popřípadě i před jeho zahájením, aby byla při úkonech, 
kterých se účastní, učiněna potřebná opatření k zabránění jejich kontaktu 
s osobou, kterou oběť označila za pachatele, která je podezřelá ze 
spáchání trestného činu, nebo proti níž se vede trestní řízení. 
(2) Žádosti podle odstavce 1 jsou příslušné orgány povinny vyhovět, 
pokud se jedná o zvlášť zranitelnou oběť a nevylučuje to povaha 
prováděného úkonu. Nelze-li této žádosti vyhovět, protože to vylučuje 
povaha prováděného úkonu, jsou příslušné orgány povinny učinit 
vhodná opatření, aby se oběť nedostala do kontaktu s osobou, kterou 
označila za pachatele, která je podezřelá ze spáchání trestného činu, 
nebo proti níž se trestní řízení vede, před započetím a po skončení 
úkonu. 
 

  

  45/2013 § 18 Podání vysvětlení a výslech oběti  
(1) Otázky směřující do intimní oblasti vyslýchané oběti lze klást jen 
tehdy, pokud je to nezbytné pro objasnění skutečností důležitých pro 
trestní řízení. Tyto otázky je třeba klást zvlášť šetrně a po obsahové 
stránce vyčerpávajícím způsobem, aby nebylo nutné výslech znovu 
opakovat; jejich formulaci je třeba při zachování potřebné ohleduplnosti 
přizpůsobit věku, osobním zkušenostem a psychickému stavu oběti.  
(2) Oběť má právo kdykoliv podat námitky proti zaměření otázky. 
Námitka se poznamená do protokolu. O důvodnosti námitky rozhoduje 
vyslýchající orgán. 
 

  

  45/2013 § 19 Podání vysvětlení a výslech osobou stejného nebo opačného pohlaví  
(1) Oběť může žádat, aby byla v přípravném řízení vyslechnuta osobou 
stejného nebo opačného pohlaví. Žádosti zvlášť zranitelné oběti je nutné 
vyhovět, nebrání-li tomu důležité důvody. Důvody, které vedly k 
zamítnutí žádosti, se poznamenají do protokolu o úkonu.  
(2) Zvlášť zranitelná oběť může také žádat, aby v případě, kdy je třeba 
její výpověď tlumočit, byl přibrán tlumočník stejného nebo opačného 
pohlaví. Orgán činný v trestním řízení žádosti vyhoví, ledaže nelze 
provedení úkonu odložit nebo tlumočníka požadovaného pohlaví zajistit.  
(3) Odstavce 1 a 2 se obdobně užijí i pro podání vysvětlení podle jiného 
právního předpisu. 
 

  

  45/2013 § 20 Podání vysvětlení a výslech zvlášť zranitelných obětí    
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56/2017 (1) Zvlášť zranitelnou oběť je v trestním řízení nutné vyslýchat 
obzvláště citlivě a s ohledem na konkrétní okolnosti, které ji činí zvlášť 
zranitelnou.  
 (2) Je-li to možné, výslech zvlášť zranitelných obětí v přípravném řízení 
provádí osoba k tomu vyškolená v prostorách pro tento účel upravených 
či přizpůsobených. Je-li obětí dítě, výslech v přípravném řízení provádí 
vždy osoba k tomu vyškolená s výjimkou případů, kdy se jedná o úkon 
neodkladný a vyškolenou osobu nelze zajistit.  
(3) Výslech zvlášť zranitelné oběti se provádí tak, aby později nemusel 
být opakován. V případě dalšího výslechu před stejným orgánem je 
vyslýchajícím zpravidla stejná osoba, nebrání-li tomu důležité důvody.  
 (4) Nepřeje-li si zvlášť zranitelná oběť bezprostřední vizuální kontakt s 
osobou podezřelou ze spáchání trestného činu nebo s osobou, proti níž 
se trestní řízení vede, učiní se, nebrání-li tomu závažné důvody, 
potřebná opatření, aby k takovému vizuálnímu kontaktu nedošlo, 
zejména se využívá audiovizuální techniky, je-li to technicky možné. 
Přitom je třeba zajistit, aby nebylo porušeno právo na obhajobu.  
 (5) Odstavce 1 až 4 se obdobně užijí i pro podání vysvětlení podle 
jiného právního předpisu. 

čl. 18 odst. 2 2. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byla 
dítěti poskytnuta pomoc a podpora, jakmile příslušné orgány získají 
důvodné podezření, že se dítě mohlo stát obětí některého z trestných 
činů uvedených v článcích 3 až 7. 

108/2006 
 

§ 32 Základní druhy a formy sociálních služeb 
Sociální služby zahrnují 
a) sociální poradenství, 
b) služby sociální péče, 
c) služby sociální prevence. 

PT  

  108/2006 
29/2007 
261/2007 
 
 
 
 
 
 

§ 34 Zařízení sociálních služeb 
(1) Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních 
služeb: 
a) centra denních služeb, 
b) denní stacionáře, 
c) týdenní stacionáře, 
d) domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
f) domovy se zvláštním režimem, 
g) chráněné bydlení, 
h) azylové domy, 
i) domy na půl cesty, 
j) zařízení pro krizovou pomoc, 
k) nízkoprahová denní centra, 
l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 
m) noclehárny, 
n) terapeutické komunity, 
o) sociální poradny, 
p) sociálně terapeutické dílny, 
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q) centra sociálně rehabilitačních služeb, 
r) pracoviště rané péče, 
s) intervenční centra, 
t) zařízení následné péče. 
 (2) Kombinací zařízení sociálních služeb lze zřizovat mezigenerační a 
integrovaná centra. 

  108/2006 
313/2013 
 
 
 
 
 

§ 35 odst. 1 Základní činnosti při poskytování sociálních služeb  
(1) Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou:  
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu,  
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  
d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování,  
e) pomoc při zajištění chodu domácnosti,  
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
g) sociální poradenství,  
h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
i) sociálně terapeutické činnosti,  
j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí,  
k) telefonická krizová pomoc,  
l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a 
dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,  
m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a 
dovedností.  
 

  

  108/2006 
313/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 37 Sociální poradenství 
(1) Sociální poradenství zahrnuje  
a) základní sociální poradenství,  
b) odborné sociální poradenství.  
 (2) Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace 
přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální 
poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních 
služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost 
zajistit.  
 (3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na 
potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských 
poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, 
poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 
trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, 
jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí 
odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32011L0093_190205.doc      str. 52 z 97   

Celex: 32011L0093 Lhůta pro implementaci 18. 12. 2013 Úřední věstník                     L 335 2011 Gestor MSp Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
Název: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování 

dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 
 

 
 
 
 
 

 (4) Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti:  
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
b) sociálně terapeutické činnosti,  
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 
 

  45/2013 
56/2017 

§ 3 odst. 1 (1) Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je 
třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela 
zjevně o zneužití postavení oběti podle tohoto zákona. Existují-li 
pochybnosti o tom, zda je oběť zvlášť zranitelnou, je třeba ji za zvlášť 
zranitelnou považovat. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl 
pachatel zjištěn nebo odsouzen. 
 

  

  45/2013 § 4 Odborná pomoc  
Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
poskytují obětem v zapsaném rozsahu a za podmínek stanovených tímto 
zákonem nebo jiným právním předpisem odbornou pomoc, kterou se 
rozumí psychologické poradenství, sociální poradenství, právní pomoc, 
poskytování právních informací nebo restorativní programy, a to před 
zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. Odbornou 
pomoc poskytují do doby, dokud to vyžaduje její účel. 

  

čl.18 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby osoba, která se stala obětí některého z 
trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, jejíž věk není jistý a u níž 
existují důvody k domněnce, že se jedná o dítě, byla za dítě považována 
a získala tak okamžitý přístup k pomoci, podpoře a ochraně v souladu s 
články 19 a 20. 

45/2013 
56/2017 

§ 3 odst. 1 (1) Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je 
třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela 
zjevně o zneužití postavení oběti podle tohoto zákona. Existují-li 
pochybnosti o tom, zda je oběť zvlášť zranitelnou, je třeba ji za zvlášť 
zranitelnou považovat. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl 
pachatel zjištěn nebo odsouzen. 

PT  

Čl. 19 odst. 1 1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byla 
obětem poskytnuta pomoc a podpora před zahájením trestního řízením, 
během něj a po přiměřenou dobu od jeho skončení, s cílem umožnit jim 
uplatňovat práva stanovená v rámcovém rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV a v této směrnici. Členské státy zejména učiní kroky 
nezbytné k zajištění ochrany dětí, které nahlásí, že dochází ke 
zneužívání v rámci jejich rodiny. 

273/2008 
303/2013 

§ 44 Vykázání 
(1) Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na 
předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí 
nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť 
závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat 
tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou 
osobou (dále jen „společné obydlí“), jakož i z bezprostředního okolí 
společného obydlí. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její 
nepřítomnosti. 
(2) Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu 
nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Podáním návrhu na 
vydání předběžného opatření podle občanského soudního řádu12) v 
průběhu vykázání se doba vykázání prodlužuje do dne nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu. 
(3) Vykázání oznámí policista ústně vykázané i ohrožené osobě a 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32011L0093_190205.doc      str. 53 z 97   

Celex: 32011L0093 Lhůta pro implementaci 18. 12. 2013 Úřední věstník                     L 335 2011 Gestor MSp Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
Název: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování 

dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 
 

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

  8847     
  45/2013 § 2 odst. 2 (2) Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným 

činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma 
nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.  
 

  

  45/2013 § 2 odst. 4 
písm. a) 

(4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí  
a) dítě,  
 

  

  45/2013 
56/2017 

§ 3 odst. 1 (1) Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je 
třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela 
zjevně o zneužití postavení oběti podle tohoto zákona. Existují-li 
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pochybnosti o tom, zda je oběť zvlášť zranitelnou, je třeba ji za zvlášť 
zranitelnou považovat. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl 
pachatel zjištěn nebo odsouzen. 
 

  45/2013 § 3 odst. 2 (2) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a další 
orgány veřejné moci, subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci 
obětem trestných činů, poskytovatelé zdravotních služeb, znalci, 
tlumočníci, obhájci a sdělovací prostředky mají povinnost respektovat 
osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle 
možností jí vycházet vstříc. Vůči oběti postupují s přihlédnutím k jejímu 
věku, zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její rozumové 
vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy 
způsobené oběti trestným činem nebo k druhotné újmě. 
 

  

  45/2013 § 4 Odborná pomoc  
Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
poskytují obětem v zapsaném rozsahu a za podmínek stanovených tímto 
zákonem nebo jiným právním předpisem odbornou pomoc, kterou se 
rozumí psychologické poradenství, sociální poradenství, právní pomoc, 
poskytování právních informací nebo restorativní programy, a to před 
zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. Odbornou 
pomoc poskytují do doby, dokud to vyžaduje její účel. 

  

   
45/2013 

 
§ 5 

 
Bezplatná odborná pomoc  
(1) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných 
činů mají povinnost poskytnout odbornou pomoc bez zbytečného 
odkladu bezplatně na základě žádosti zvlášť zranitelné oběti, která tuto 
pomoc potřebuje. To neplatí, jedná-li se o oběť trestného činu zanedbání 
povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), nevzniklo-li tímto činem 
nebezpečí nouze nebo trvale nepříznivý následek.  
 (2) Odstavec 1 nebrání tomu, aby subjekty zapsané v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů poskytovaly odbornou 
pomoc bezplatně i jiným obětem; jiné právní předpisy týkající se 
poskytování těchto služeb tím nejsou dotčeny.  
 

  

  141/1961 
45/2013 

§ 88d Zákaz styku s určitými osobami  
(1) Zákaz styku s určitými osobami spočívá v nepřípustnosti jakéhokoli 
kontaktování nebo vyhledávání poškozeného, osob mu blízkých nebo 
jiných osob, zejména svědků, a to i prostřednictvím sítě elektronických 
komunikací nebo jiných obdobných prostředků.  
(2) Z důležitých důvodů se povolí setkání obviněného s poškozeným, 
osobou mu blízkou nebo jinou osobou. Setkání se uskuteční vždy za 
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přítomnosti orgánu činného v trestním řízení, který v době setkání vede 
řízení, nebo na základě jeho pověření za přítomnosti probačního 
úředníka. Setkání se neprodleně ukončí, objeví-li se v jeho průběhu 
okolnosti, které brání jeho pokračování, zejména vyvolá-li obviněný v 
poškozeném, osobě mu blízké nebo jiné osobě důvodnou obavu z 
uskutečnění jednání uvedeného v § 88b odst. 2 nebo se pokusí ovlivnit 
jejich výpověď.  
 

  141/1961 
45/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 88e Zákaz vstupu do obydlí  
(1) Zákaz vstupu do obydlí spočívá v nepřípustnosti vstupu obviněného 
do společného obydlí obývaného s poškozeným a jeho bezprostředního 
okolí, a v nepřípustnosti zdržovat se v takovém obydlí.  
(2) V rozhodnutí o zákazu vstupu do obydlí se obviněnému zakáže 
vstupovat do obydlí a jeho bezprostředního okolí a zdržovat se v obydlí. 
Rozhodnutí musí vedle obecných náležitostí (§ 134 odst. 1 a 2) dále 
obsahovat jméno a příjmení obviněného, přesné označení obydlí a 
vymezení jeho bezprostředního okolí a poučení o právech a 
povinnostech obviněného včetně poučení o následcích nesplnění 
povinnosti uvedené v odstavci 4 i o důsledcích neplnění uloženého 
předběžného opatření.  
(3) Bylo-li proti obviněnému použito vykázání podle jiného právního 
předpisu, v rozhodnutí o vyslovení zákazu vstupu do obydlí se uvede, že 
zákaz vstupu do obydlí počíná až prvním dnem následujícím po 
skončení výkonu vykázání podle jiného právního předpisu. Důvody pro 
vyslovení zákazu vstupu do obydlí se jinak oproti vykázání podle jiného 
právního předpisu posuzují samostatně.  
(4) Obviněný je po oznámení rozhodnutí uvedeného v odstavci 2 
povinen opustit neprodleně obydlí a jeho bezprostřední okolí v rozsahu 
vymezeném v usnesení, a zdržet se vstupu do těchto prostor.  
(5) Obviněný je po oznámení rozhodnutí uvedeného v odstavci 2 
oprávněn vzít si před opuštěním obydlí věci sloužící jeho osobní 
potřebě, osobní cennosti a osobní doklady.  
(6) Z důležitých důvodů lze obviněnému umožnit vzít si v průběhu 
trvání zákazu vstupu do obydlí z něj věci nezbytné pro podnikání nebo 
pro výkon povolání. Ohledně přítomnosti orgánu činného v trestním 
řízení platí § 88d odst. 2 obdobně. 

 
 
 
 
 

 

  9600     
Čl. 19 odst. 2  2. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby pomoc a 

podpora dětské oběti nebyla podmíněna její ochotou spolupracovat při 
vyšetřování trestného činu, trestním řízení či soudním procesu. 

141/1961 
152/1995  

§ 2 odst. 3  (3) Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se 
dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je 
Česká republika vázána, nestanoví jinak. 
 

PT  
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141/1961 
265/2001 
459/2011 

§ 2 odst. 4 (4) Jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, postupují orgány činné v 
trestním řízení z úřední povinnosti. Trestní věci musí projednávat 
urychleně bez zbytečných průtahů;(…) 
 

  108/2006 
313/2013 
101/2014 
254/2014 
56/2017 
222/2017 

§ 4 Okruh oprávněných osob  
(1) Nárok na příspěvek na péči má při splnění podmínek stanovených v 
tomto zákoně 
a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu 
podle zvláštního právního předpisu2), jde-li o státního občana České 
republiky, 
b) cizinec, který má na území České republiky trvalý pobyt podle 
zvláštního právního předpisu3), 
c) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným 
právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii 
na území jiného členského státu Evropské unie, pokud mu bylo vydáno 
povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle 
zvláštního právního předpisu4), 
d) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu a), pokud mu byla 
vydána pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie 
podle zvláštního právního předpisu3), 
e) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu b), pokud mu bylo 
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky 
podle zvláštního právního předpisu3), 
  
f) cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na 
území České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního 
právního předpisu5), 
g) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou doplňkové 
ochrany podle zvláštního právního předpisu6), 
h) cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na 
území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího 
vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu7), 
i) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento 
nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu 
České republiky, 
j) osoba, které nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské 
unie54), nebo osoba zaměstnaná, samostatně výdělečně činná, osoba 
ponechávající si takové postavení a její rodinní příslušníci mající právo 
na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie63), 
k) cizinec, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního 
právního předpisu59), 
l) cizinec, který je zaměstnán nebo již byl zaměstnán na území České 
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republiky alespoň po dobu 6 měsíců a je v evidenci uchazečů  
o zaměstnání60), pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému 
pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu61), 
m) rodinný příslušník62) osob uvedených v písmenech f), h), k) a l), 
pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území 
České republiky podle zvláštního právního předpisu61), 
n) cizinec, kterému bylo vydáno krátkodobé vízum za účelem sezónního 
zaměstnání65) nebo vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního 
zaměstnání66), 
o) cizinec, kterému byla vydána karta vnitropodnikově převedeného 
zaměstnance67) nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance 
jiného členského státu Evropské unie68), a je převeden do obchodní 
korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území České republiky, 
p) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu o), pokud mu bylo 
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky 
podle zvláštního právního předpisu62), 

a to, pokud má bydliště na území České republiky, s výjimkou osob 
uvedených v písmenech j), n) a o); co se rozumí bydlištěm, stanoví 
zákon o pomoci v hmotné nouzi49). 
(2) Sociální služby se při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně 
poskytují 
a) osobám uvedeným v odstavci 1, s výjimkou osob uvedených v 
písmenech n) až p); podmínka bydliště na území České republiky zde 
neplatí, 
b) občanovi členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území 
České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu3) po dobu 
delší než 3 měsíce, 
c) rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie, 
pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního 
právního předpisu3) po dobu delší než 3 měsíce. 
 (3) Sociální služby uvedené v § 57, 59 až 63 a 69 se při splnění 
podmínek stanovených v tomto zákoně poskytují také osobě, která není 
uvedena v odstavci 2, pokud oprávněně pobývá na území České 
republiky podle zvláštního právního předpisu 3). Sociální služby uvedené 
v § 57, 60 a 69 se poskytují také osobě, která je obětí trestného činu 
obchodování s lidmi nebo trestného činu zavlečení48). Sociální služby 
uvedené v § 37 se poskytují osobě, která je obětí trestného činu, pokud 
oprávněně pobývá na území České republiky podle zvláštního právního 
předpisu3), a osobě, která je obětí trestného činu obchodování s lidmi 
nebo trestného činu zavlečení. 
 

  45/2013 § 2 odst. 2 (2) Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným   
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činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma 
nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.  
  

  45/2013 § 2 odst. 4 
písm. a) 

(4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí  
a) dítě,  
 

  

  45/2013 
56/2017 

§ 3 odst. 1 (1) Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je 
třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela 
zjevně o zneužití postavení oběti podle tohoto zákona. Existují-li 
pochybnosti o tom, zda je oběť zvlášť zranitelnou, je třeba ji za zvlášť 
zranitelnou považovat. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl 
pachatel zjištěn nebo odsouzen. 

  

Čl. 19 odst. 3 3. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby zvláštní 
opatření, která mají dětským obětem krátkodobě i dlouhodobě pomáhat 
a podpořit je v uplatňování práv, která jim přísluší na základě této 
směrnice, byla přijata až po individuálním posouzení zvláštní situace 
každé dětské oběti při řádném zohlednění názorů, potřeb a zájmů dítěte. 

45/2013 § 3 odst. 2 (2) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a další 
orgány veřejné moci, subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci 
obětem trestných činů, poskytovatelé zdravotních služeb, znalci, 
tlumočníci, obhájci a sdělovací prostředky mají povinnost respektovat 
osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle 
možností jí vycházet vstříc. Vůči oběti postupují s přihlédnutím k jejímu 
věku, zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její rozumové 
vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy 
způsobené oběti trestným činem nebo k druhotné újmě. 

PT 5 

Čl. 19 odst. 4 4. Dětské oběti trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 se považují 
za obzvlášť ohrožené oběti podle čl. 2 odst. 2, čl. 8 odst. 4 a čl. 14 odst. 
1 rámcového rozhodnutí 2001/220/SVV. 

45/2013 § 2 odst. 4 
písm. a) 

(4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí  
a) dítě,  
 

PT  

  45/2013 § 2 odst. 2 (2) Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným 
činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma 
nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.  
 

  

Čl. 19 odst. 5  5. Je-li to vhodné a možné, členské státy přijmou opatření na poskytnutí 
pomoci a podpory rodině dětské oběti, aby jí umožnily uplatnit práva, 
která jí přísluší na základě této směrnice, jestliže se tato rodina nachází 
na území těchto členských států. Je-li to vhodné a možné, členské státy 
zejména použijí na tuto rodinu dětské oběti článek 4 rámcového 
rozhodnutí 2001/220/SVV. 

108/2006 
313/2013 
101/2014 
254/2014 
56/2017 
222/2017 
 
 
 
 
 
 

§ 4 Okruh oprávněných osob  
(1) Nárok na příspěvek na péči má při splnění podmínek stanovených v 
tomto zákoně 
a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu 
podle zvláštního právního předpisu2), jde-li o státního občana České 
republiky, 
b) cizinec, který má na území České republiky trvalý pobyt podle 
zvláštního právního předpisu3), 
c) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným 
právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii 
na území jiného členského státu Evropské unie, pokud mu bylo vydáno 
povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle 

PT  
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zvláštního právního předpisu4), 
d) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu a), pokud mu byla 
vydána pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie 
podle zvláštního právního předpisu3), 
e) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu b), pokud mu bylo 
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky 
podle zvláštního právního předpisu3), 
  
f) cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na 
území České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního 
právního předpisu5), 
g) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou doplňkové 
ochrany podle zvláštního právního předpisu6), 
h) cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na 
území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího 
vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu7), 
i) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento 
nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu 
České republiky, 
j) osoba, které nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské 
unie54), nebo osoba zaměstnaná, samostatně výdělečně činná, osoba 
ponechávající si takové postavení a její rodinní příslušníci mající právo 
na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie63), 
k) cizinec, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního 
právního předpisu59), 
l) cizinec, který je zaměstnán nebo již byl zaměstnán na území České 
republiky alespoň po dobu 6 měsíců a je v evidenci uchazečů  
o zaměstnání60), pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému 
pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu61), 
m) rodinný příslušník62) osob uvedených v písmenech f), h), k) a l), 
pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území 
České republiky podle zvláštního právního předpisu61), 
n) cizinec, kterému bylo vydáno krátkodobé vízum za účelem sezónního 
zaměstnání65) nebo vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního 
zaměstnání66), 
o) cizinec, kterému byla vydána karta vnitropodnikově převedeného 
zaměstnance67) nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance 
jiného členského státu Evropské unie68), a je převeden do obchodní 
korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území České republiky, 
p) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu o), pokud mu bylo 
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky 
podle zvláštního právního předpisu62), 
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a to, pokud má bydliště na území České republiky, s výjimkou osob 
uvedených v písmenech j), n) a o); co se rozumí bydlištěm, stanoví 
zákon o pomoci v hmotné nouzi49). 
(2) Sociální služby se při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně 
poskytují 
a) osobám uvedeným v odstavci 1, s výjimkou osob uvedených v 
písmenech n) až p); podmínka bydliště na území České republiky zde 
neplatí, 
b) občanovi členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území 
České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu3) po dobu 
delší než 3 měsíce, 
c) rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie, 
pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního 
právního předpisu3) po dobu delší než 3 měsíce. 
 (3) Sociální služby uvedené v § 57, 59 až 63 a 69 se při splnění 
podmínek stanovených v tomto zákoně poskytují také osobě, která není 
uvedena v odstavci 2, pokud oprávněně pobývá na území České 
republiky podle zvláštního právního předpisu 3). Sociální služby uvedené 
v § 57, 60 a 69 se poskytují také osobě, která je obětí trestného činu 
obchodování s lidmi nebo trestného činu zavlečení48). Sociální služby 
uvedené v § 37 se poskytují osobě, která je obětí trestného činu, pokud 
oprávněně pobývá na území České republiky podle zvláštního právního 
předpisu3), a osobě, která je obětí trestného činu obchodování s lidmi 
nebo trestného činu zavlečení. 
 

  45/2013 
56/2017 

§ 2 odst. 3 (3) Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považují se, utrpěli-li v 
důsledku smrti oběti újmu, za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, 
sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner, druh 
nebo osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo byla povinna 
poskytovat výživu. Je-li těchto osob více, považuje se za oběť každá z 
nich. 

  

Čl. 20 odst. 1 Ochrana dětských obětí při vyšetřování trestných činů a při trestním 
řízení  
1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby při 
vyšetřování trestných činů a při trestním řízení příslušné orgány určily v 
souladu s postavením oběti v příslušném právním řádu zvláštního 
zástupce dětské oběti, v případě, že osoby, které mají za dítě 
rodičovskou zodpovědnost, podle vnitrostátního práva nesmějí dítě z 
důvodu střetu zájmů mezi nimi a dětskou obětí zastupovat, nebo v 
případě, že je dítě bez doprovodu nebo odloučeno od rodiny. 

141/1961 
55/2017 

§ 45 odst. 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Není-li poškozený osobou plně svéprávnou nebo je-li omezen ve 
svéprávnosti, vykonává jeho práva podle tohoto zákona jeho zákonný 
zástupce nebo opatrovník. V případě, že je nebezpečí z prodlení a 
zákonný zástupce nebo opatrovník nemůže vykonávat práva uvedená ve 
větě první nebo nebyl-li opatrovník ustanoven, ačkoli jsou dány důvody 
pro jeho ustanovení, je třeba opatrovníka neprodleně ustanovit. 
Opatrovníka je třeba neprodleně ustanovit také v případě, že je 
nebezpečí z prodlení a poškozený je právnickou osobou a nemá osobu 
způsobilou činit úkony v řízení. 
 

PT  

  141/1961 § 45 odst. 2 (2) Opatrovníka ustanovuje předseda senátu a v přípravném řízení státní   
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55/2017 zástupce. Jinou osobu než advokáta lze ustanovit opatrovníkem jen s 
jejím souhlasem. Nelze jím ustanovit osobu, u níž lze mít důvodnou 
obavu, že pro svůj zájem na výsledku řízení nebude řádně hájit zájmy 
poškozeného. Usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje tomu, 
kdo je jím ustanovován, a nevylučuje-li to povaha věci, též 
poškozenému. Proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka je přípustná 
stížnost. 

Čl. 20 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby dětské oběti měly neprodleně přístup k 
právní pomoci a, v souladu s postavením oběti v příslušném právním 
řádu, k právnímu zastupování, a to mimo jiné za účelem požadování 
odškodného. V případě, že oběť nemá dostatečné finanční prostředky, je 
právní pomoc a právní zastoupení poskytováno bezplatně. 

141/1961 
45/2013 
55/2017  

§ 50 odst. 1   (1) Zúčastněná osoba a poškozený se mohou dát zastupovat 
zmocněncem, kterým může být i právnická osoba; o tom je třeba je 
poučit. Zmocněnec poškozeného může být současně důvěrníkem podle 
zákona o obětech trestných činů. 

PT  

  141/1961  
45/2013 
56/2017 

§ 51a odst. 2 (2) Poškozený mladší než osmnáct let a zvlášť zranitelná oběť podle 
zákona o obětech trestných činů mají nárok, nejde-li o trestný čin 
zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), na právní pomoc 
poskytovanou zmocněncem bezplatně i bez splnění podmínek podle 
odstavce 1. 
  

  

  45/2013 § 2 odst. 4 
písm. a) 

(4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí  
a) dítě,  
 

  

  45/2013 § 2 odst. 2 (2) Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným 
činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma 
nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. 
 

  

  141/1961 
193/2012 
45/2013 
59/2017 

§ 46 Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho 
právech poučit a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění; v 
rámci poučení jej upozorní i na možnost žádat o uspokojení nároku na 
náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo 
na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podle 
zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. 
Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a 
trestu, upozorní orgány činné v trestním řízení při poučení prováděném 
v přípravném řízení poškozeného zejména na to, že může dojít k 
sjednání dohody o vině a trestu a že v takovém případě může uplatnit 
nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na 
vydání bezdůvodného obohacení nejpozději při prvním jednání o takové 
dohodě. Má-li poškozený postavení oběti podle zákona o obětech 
trestných činů, jsou povinny jej poučit též o právech podle zákona o 
obětech trestných činů a poskytnout mu plnou možnost k jejich 
uplatnění. 
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  45/2013 § 4 Odborná pomoc  
Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
poskytují obětem v zapsaném rozsahu a za podmínek stanovených tímto 
zákonem nebo jiným právním předpisem odbornou pomoc, kterou se 
rozumí psychologické poradenství, sociální poradenství, právní pomoc, 
poskytování právních informací nebo restorativní programy, a to před 
zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. Odbornou 
pomoc poskytují do doby, dokud to vyžaduje její účel. 

  

  45/2013 § 5 Bezplatná odborná pomoc  
(1) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných 
činů mají povinnost poskytnout odbornou pomoc bez zbytečného 
odkladu bezplatně na základě žádosti zvlášť zranitelné oběti, která tuto 
pomoc potřebuje. To neplatí, jedná-li se o oběť trestného činu zanedbání 
povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), nevzniklo-li tímto činem 
nebezpečí nouze nebo trvale nepříznivý následek.  
 (2) Odstavec 1 nebrání tomu, aby subjekty zapsané v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů poskytovaly odbornou 
pomoc bezplatně i jiným obětem; jiné právní předpisy týkající se 
poskytování těchto služeb tím nejsou dotčeny. 

  

  45/2013 § 6 Právní pomoc a poskytování právních informací  
(1) Právní pomoc je oběti na její žádost poskytována bezplatně za 
podmínek a v rozsahu stanoveném v jiném právním předpise.  
 (2) Právní pomoc obětem podle tohoto zákona mohou za úplatu 
poskytovat pouze advokáti.  
 (3) Subjekty akreditované pro poskytování právních informací a 
Probační a mediační služba mohou podle tohoto zákona poskytovat 
obětem trestných činů právní informace. 

  

Čl. 20 odst. 3 
písm. a) 

3. Aniž jsou dotčena práva obhajoby, členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby při vyšetřování trestných činů uvedených 
v článcích 3 až 7: 
a) výslechy dětských obětí proběhly bez zbytečného prodlení poté, co 
byly skutečnosti předloženy příslušným orgánům; 
 

141/1961 
41/2009 
306/2009 
341/2011 
459/2011 
56/2017 

§ 158 odst. 9 (9) Má-li výpověď osoby povahu neodkladného nebo neopakovatelného 
úkonu, policejní orgán ji vyslechne jako svědka za podmínek uvedených 
v § 158a. Jako svědka vyslechne i osobu mladší osmnácti let a osobu, o 
jejíž schopnosti správně a úplně vnímat, zapamatovat si nebo 
reprodukovat jsou s ohledem na její psychický stav pochybnosti. Jestliže 
lze předpokládat, že další prověřování trestního oznámení nebo jiného 
podnětu k trestnímu stíhání bude trvat delší dobu, zejména proto, že 
nebyla zjištěna osoba, u níž je dostatečně odůvodněn závěr, že trestný 
čin spáchala, a v důsledku toho nelze zahájit trestní stíhání a hrozí ztráta 
důkazní hodnoty výpovědi, je možno vyslechnout jako svědka i osobu, 
jejíž výpověď má podle odůvodněného předpokladu rozhodující význam 
pro zahájení trestního stíhání, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že 
by mohl být na takovou osobu pro její výpověď vyvíjen nátlak, anebo 
hrozí z jiného důvodu, že bude ovlivněna její výpověď. Pokud výslechy 
těchto osob nebyly po zahájení trestního stíhání provedeny znovu podle 

PT  
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§ 164 odst. 4, lze protokoly o jejich výslechu v hlavním líčení číst nebo 
obrazové a zvukové záznamy pořízené o jejich výslechu provedeném 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení přehrát pouze podle § 211 
odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. b), c); jinak lze pouze předestřít 
protokoly o jejich výslechu podle § 212. 
 

  45/2013 § 2 odst. 4 
písm. a) 

(4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí  
a) dítě,  
 

  

  45/2013 § 2 odst. 2 (2) Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným 
činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma 
nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.  
 

  

  45/2013 
56/2017 

§ 20 Podání vysvětlení a výslech zvlášť zranitelných obětí  
(1) Zvlášť zranitelnou oběť je v trestním řízení nutné vyslýchat 
obzvláště citlivě a s ohledem na konkrétní okolnosti, které ji činí zvlášť 
zranitelnou.  
 (2) Je-li to možné, výslech zvlášť zranitelných obětí v přípravném řízení 
provádí osoba k tomu vyškolená v prostorách pro tento účel upravených 
či přizpůsobených. Je-li obětí dítě, výslech v přípravném řízení provádí 
vždy osoba k tomu vyškolená s výjimkou případů, kdy se jedná o úkon 
neodkladný a vyškolenou osobu nelze zajistit. 
 (3) Výslech zvlášť zranitelné oběti se provádí tak, aby později nemusel 
být opakován. V případě dalšího výslechu před stejným orgánem je 
vyslýchajícím zpravidla stejná osoba, nebrání-li tomu důležité důvody.  
 (4) Nepřeje-li si zvlášť zranitelná oběť bezprostřední vizuální kontakt s 
osobou podezřelou ze spáchání trestného činu nebo s osobou, proti níž 
se trestní řízení vede, učiní se, nebrání-li tomu závažné důvody, 
potřebná opatření, aby k takovému vizuálnímu kontaktu nedošlo, 
zejména se využívá audiovizuální techniky, je-li to technicky možné. 
Přitom je třeba zajistit, aby nebylo porušeno právo na obhajobu.  
 (5) Odstavce 1 až 4 se obdobně užijí i pro podání vysvětlení podle 
jiného právního předpisu. 
 

  

  141/1961 
265/2001 
459/2011 

§ 2 odst. 4 (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 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 
 

právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána; při 
provádění úkonů trestního řízení lze do těchto práv osob, jichž se takové 
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.  

  141/1961 
265/2001 

§ 157 Obecné ustanovení  
(1) Státní zástupce a policejní orgán jsou povinni organizovat svou 
činnost tak, aby účinně přispívali k včasnosti a důvodnosti trestního 
stíhání.  
 (2) Státní zástupce může uložit policejnímu orgánu provedení takových 
úkonů, které je tento orgán oprávněn provést a jichž je třeba k objasnění 
věci nebo ke zjištění pachatele. K prověření skutečností nasvědčujících 
tomu, že byl spáchán trestný čin, je státní zástupce dále oprávněn:  
a) vyžadovat od policejního orgánu spisy, včetně spisů, v nichž nebylo 
zahájeno trestní řízení, dokumenty, materiály a zprávy o postupu při 
prověřování oznámení,  
b) odejmout kteroukoliv věc policejnímu orgánu a učinit opatření, aby 
věc byla přikázána jinému policejnímu orgánu,  
c) dočasně odložit zahájení trestního stíhání.  
 (3) V závažných a skutkově složitých věcech může státní zástupce nebo 
policejní orgán využít odborné pomoci konzultanta, který má znalost ze 
speciálního oboru. O návrh na výběr určité osoby jako konzultanta může 
též požádat správní úřad, jiný orgán, vědeckou nebo výzkumnou 
instituci. O přibrání konzultanta sepíše státní zástupce nebo policejní 
orgán úřední záznam. Se souhlasem státního zástupce nebo policejního 
orgánu může konzultant v rozsahu nezbytném pro výkon jeho funkce 
nahlížet do spisu a být přítomen při provádění úkonů trestního řízení. Do 
provádění úkonů však nesmí zasahovat. O všech skutečnostech, o nichž 
se konzultant v průběhu trestního řízení dozvěděl, je povinen zachovávat 
mlčenlivost. Na vyloučení konzultanta se přiměřeně užijí zvláštní 
předpisy o znalcích a tlumočnících. Účast konzultanta nezbavuje 
státního zástupce a policejní orgán odpovědnosti za zákonný průběh 
trestního řízení. 

  

Čl. 20 odst. 3 
písm. b) 

b) výslechy dětských obětí v případě potřeby proběhly v prostorách k 
tomuto účelu určených nebo upravených; 

141/1961 
265/2001  
459/2011 
45/2013 

§ 102 (1) Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než osmnáct let o 
okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo 
nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, je třeba výslech 
provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším 
řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; k výslechu se přibere orgán 
sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s 
výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň 
duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení 

PT 6 
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(§, odst., 
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Citace ustanovení Vyhodnoc
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výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou 
být přibráni i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout 
odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu 
navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu 
nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav 
vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v 
trestním řízení takovému návrhu vyhoví.  
 (2) V dalším řízení má být taková osoba vyslechnuta znovu jen v 
nutných případech. V řízení před soudem je možno na podkladě 
rozhodnutí soudu provést důkaz přečtením protokolu nebo přehráním 
obrazového a zvukového záznamu pořízeného o výslechu provedeném 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení i bez podmínek uvedených 
v § 211 odst. 1 a 2. Osoba, která byla k výslechu přibrána, se podle 
potřeby vyslechne k správnosti a úplnosti zápisu, k způsobu, jímž byl 
výslech prováděn, jakož i k způsobu, jímž vyslýchaná osoba vypovídala.  
 (3) Osobě mladší než 18 let lze klást otázky jen prostřednictvím orgánu 
činného v trestním řízení.  
 

  45/2013 § 2 odst. 2 (2) Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným 
činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma 
nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. 
 

  

  45/2013 § 2 odst. 4 
písm. a) 

(4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí  
a) dítě, 
 

  

  45/2013 § 3 odst. 2 (2) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a další 
orgány veřejné moci, subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci 
obětem trestných činů, poskytovatelé zdravotních služeb, znalci, 
tlumočníci, obhájci a sdělovací prostředky mají povinnost respektovat 
osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle 
možností jí vycházet vstříc. Vůči oběti postupují s přihlédnutím k jejímu 
věku, zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její rozumové 
vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy 
způsobené oběti trestným činem nebo k druhotné újmě. 
 

  

  45/2013 
56/2017 

§ 20 Podání vysvětlení a výslech zvlášť zranitelných obětí  
(1) Zvlášť zranitelnou oběť je v trestním řízení nutné vyslýchat 
obzvláště citlivě a s ohledem na konkrétní okolnosti, které ji činí zvlášť 
zranitelnou.  
 (2) Je-li to možné, výslech zvlášť zranitelných obětí v přípravném řízení 
provádí osoba k tomu vyškolená v prostorách pro tento účel upravených 
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(§, odst., 
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či přizpůsobených. Je-li obětí dítě, výslech v přípravném řízení provádí 
vždy osoba k tomu vyškolená s výjimkou případů, kdy se jedná o úkon 
neodkladný a vyškolenou osobu nelze zajistit. 
 (3) Výslech zvlášť zranitelné oběti se provádí tak, aby později nemusel 
být opakován. V případě dalšího výslechu před stejným orgánem je 
vyslýchajícím zpravidla stejná osoba, nebrání-li tomu důležité důvody.  
 (4) Nepřeje-li si zvlášť zranitelná oběť bezprostřední vizuální kontakt s 
osobou podezřelou ze spáchání trestného činu nebo s osobou, proti níž 
se trestní řízení vede, učiní se, nebrání-li tomu závažné důvody, 
potřebná opatření, aby k takovému vizuálnímu kontaktu nedošlo, 
zejména se využívá audiovizuální techniky, je-li to technicky možné. 
Přitom je třeba zajistit, aby nebylo porušeno právo na obhajobu.  
 (5) Odstavce 1 až 4 se obdobně užijí i pro podání vysvětlení podle 
jiného právního předpisu. 

Čl. 20 odst. 3 
písm. c)  

c) výslechy dětských obětí byly prováděny odborníky vyškolenými k 
tomuto účelu nebo s jejich pomocí; 

141/1961 
265/2001  
459/2011 
45/2013 

§ 102  (1) Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než osmnáct let o 
okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo 
nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, je třeba výslech 
provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším 
řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; k výslechu se přibere orgán 
sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s 
výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň 
duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení 
výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou 
být přibráni i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout 
odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu 
navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu 
nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav 
vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v 
trestním řízení takovému návrhu vyhoví.  
 (2) V dalším řízení má být taková osoba vyslechnuta znovu jen v 
nutných případech. V řízení před soudem je možno na podkladě 
rozhodnutí soudu provést důkaz přečtením protokolu nebo přehráním 
obrazového a zvukového záznamu pořízeného o výslechu provedeném 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení i bez podmínek uvedených 
v § 211 odst. 1 a 2. Osoba, která byla k výslechu přibrána, se podle 
potřeby vyslechne k správnosti a úplnosti zápisu, k způsobu, jímž byl 
výslech prováděn, jakož i k způsobu, jímž vyslýchaná osoba vypovídala.  
 (3) Osobě mladší než 18 let lze klást otázky jen prostřednictvím orgánu 
činného v trestním řízení. 
 

PT  

  45/2013 
56/2017 

§ 20 odst. 2 (2) Je-li to možné, výslech zvlášť zranitelných obětí v přípravném řízení 
provádí osoba k tomu vyškolená v prostorách pro tento účel upravených 
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či přizpůsobených. Je-li obětí dítě, výslech v přípravném řízení provádí 
vždy osoba k tomu vyškolená s výjimkou případů, kdy se jedná o úkon 
neodkladný a vyškolenou osobu nelze zajistit. 

Čl. 20 odst. 3 
písm. d) 

d) pokud je to možné a v případě potřeby vedly všechny výslechy určité 
dětské oběti tytéž osoby; 

45/2013 § 2 odst. 2 (2) Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným 
činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma 
nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.  
 

PT  

  45/2013 § 2 odst. 4 
písm. a) 

4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí  
  
a) dítě,  
 

  

  45/2013 § 20 odst. 3 (3) Výslech zvlášť zranitelné oběti se provádí tak, aby později nemusel 
být opakován. V případě dalšího výslechu před stejným orgánem je 
vyslýchajícím zpravidla stejná osoba, nebrání-li tomu důležité důvody.  
  

  

Čl. 20 odst. 3 
písm. e) 

e) počet výslechů byl co nejmenší a výslechy proběhly pouze v případě, 
že je to naprosto nezbytné pro účely vyšetřování trestného činu a 
trestního řízení; 

141/1961 
265/2001 
459/2011 
45/2013 

§ 102 (1) Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než osmnáct let o 
okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo 
nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, je třeba výslech 
provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším 
řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; k výslechu se přibere orgán 
sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s 
výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň 
duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení 
výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou 
být přibráni i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout 
odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu 
navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu 
nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav 
vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v 
trestním řízení takovému návrhu vyhoví.  
(2) V dalším řízení má být taková osoba vyslechnuta znovu jen v 
nutných případech. V řízení před soudem je možno na podkladě 
rozhodnutí soudu provést důkaz přečtením protokolu nebo přehráním 
obrazového a zvukového záznamu pořízeného o výslechu provedeném 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení i bez podmínek uvedených 
v § 211 odst. 1 a 2. Osoba, která byla k výslechu přibrána, se podle 
potřeby vyslechne k správnosti a úplnosti zápisu, k způsobu, jímž byl 
výslech prováděn, jakož i k způsobu, jímž vyslýchaná osoba vypovídala.  
 (3) Osobě mladší než 18 let lze klást otázky jen prostřednictvím orgánu 
činného v trestním řízení. 
 

PT  
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  45/2013 § 2 odst. 2 (2) Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným 
činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma 
nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.  
 

  

  45/2013 § 2 odst. 4 
písm. a) 

(4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí  
a) dítě,  

  

  45/2013 § 20 odst. 3 (3) Výslech zvlášť zranitelné oběti se provádí tak, aby později nemusel 
být opakován. V případě dalšího výslechu před stejným orgánem je 
vyslýchajícím zpravidla stejná osoba, nebrání-li tomu důležité důvody. 
  

  

  45/2013 § 18 Podání vysvětlení a výslech oběti  
(1) Otázky směřující do intimní oblasti vyslýchané oběti lze klást jen 
tehdy, pokud je to nezbytné pro objasnění skutečností důležitých pro 
trestní řízení. Tyto otázky je třeba klást zvlášť šetrně a po obsahové 
stránce vyčerpávajícím způsobem, aby nebylo nutné výslech znovu 
opakovat; jejich formulaci je třeba při zachování potřebné ohleduplnosti 
přizpůsobit věku, osobním zkušenostem a psychickému stavu oběti.  
 (2) Oběť má právo kdykoliv podat námitky proti zaměření otázky. 
Námitka se poznamená do protokolu. O důvodnosti námitky rozhoduje 
vyslýchající orgán. 

  

Čl. 20 odst. 3 
písm. f) 

f) dětská oběť mohla být doprovázena svým právním zástupcem, nebo 
případně dospělou osobou podle svého výběru, pokud nebylo v 
souvislosti s touto osobou přijato odůvodněné rozhodnutí v opačném 
smyslu. 

141/1961  
45/2013 
55/2017 

§ 50  (1) Zúčastněná osoba a poškozený se mohou dát zastupovat 
zmocněncem, kterým může být i právnická osoba; o tom je třeba je 
poučit. Zmocněnec poškozeného může být současně důvěrníkem podle 
zákona o obětech trestných činů. 
(2) Je-li zmocněncem zúčastněné osoby nebo poškozeného fyzická 
osoba, nesmí jím být osoba, která není plně svéprávná nebo jejíž 
svéprávnost je omezena; při hlavním líčení a veřejném zasedání nemůže 
být zmocněncem ten, kdo je k němu předvolán jako svědek, znalec nebo 
tlumočník.  
 

PT  

  141/1961 
45/2013 

§ 51 (1) Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného je oprávněn činit za 
zúčastněnou osobu nebo poškozeného návrhy a podávat za ně žádosti a 
opravné prostředky; je též oprávněn zúčastnit se všech úkonů, kterých se 
může zúčastnit zúčastněná osoba nebo poškozený.  
 (2) Zmocněnec poškozeného a zúčastněné osoby je již od zahájení 
trestního stíhání oprávněn být přítomen při vyšetřovacích úkonech, jimiž 
se mají objasnit skutečnosti důležité pro uplatnění práv osob, které 
zastupuje, a jejich výsledek může být použit jako důkaz v řízení před 
soudem, ledaže by přítomností zmocněnce mohl být zmařen účel 
trestního řízení nebo nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění o něm 
zajistit. Může obviněnému i jiným vyslýchaným osobám klást otázky, 
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avšak teprve tehdy, až policejní orgán výslech skončí a udělí mu k tomu 
slovo. Námitky proti způsobu provádění úkonu může vznášet kdykoli v 
jeho průběhu.  
 (3) Oznámí-li zmocněnec policejnímu orgánu, že se chce účastnit 
vyšetřovacího úkonu podle odstavce 2, je policejní orgán povinen včas 
zmocněnci sdělit, o jaký druh úkonu se jedná, dobu a místo jeho konání, 
ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění zmocněnce nelze 
zajistit. Spočívá-li úkon ve výslechu osoby, policejní orgán zmocněnci 
sdělí i údaje, podle nichž lze takovou osobu ztotožnit. Nelze-li tyto údaje 
předem určit, musí být ze sdělení zřejmé, k čemu má tato osoba 
vypovídat.  
 (4) Má-li se zmocněnec poškozeného nebo zúčastněné osoby zúčastnit 
výslechu svědka, jehož totožnost má být z důvodů uvedených v § 55 
odst. 2 utajena, je policejní orgán povinen přijmout opatření, která 
znemožňují zmocněnci zjistit skutečnou totožnost svědka, a proto 
sdělení o výslechu svědka, jehož totožnost má být z důvodů uvedených 
v § 55 odst. 2 utajena, nesmí obsahovat údaje, podle nichž by bylo 
možné zjistit skutečnou totožnost svědka.  
 

  141/1961 
45/2013 
56/2017 

§ 51a (1) Osvědčí-li poškozený,  
a) kterému byla způsobena úmyslným trestným činem těžká újma na 
zdraví, nebo  
b) který je pozůstalým po oběti, které byla trestným činem způsobena 
smrt,  
že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady vzniklé přibráním 
zmocněnce, rozhodne na jeho návrh předseda senátu soudu, který koná 
řízení v prvním stupni, a v přípravném řízení soudce, že má nárok na 
právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou 
odměnu. Stejně rozhodne o takovém návrhu poškozeného, který uplatnil 
v souladu se zákonem nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy 
nebo na vydání bezdůvodného obohacení, není-li vzhledem k povaze 
uplatňované náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo její výši nebo 
vzhledem k povaze a rozsahu bezdůvodného obohacení zastoupení 
zmocněncem zjevně nadbytečné.  
 (2) Poškozený mladší než osmnáct let a zvlášť zranitelná oběť podle 
zákona o obětech trestných činů mají nárok, nejde-li o trestný čin 
zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), na právní pomoc 
poskytovanou zmocněncem bezplatně i bez splnění podmínek podle 
odstavce 1.  
(3) Návrh na rozhodnutí podle odstavce 1 včetně příloh, jimiž má být 
prokázána jeho důvodnost, podává poškozený v přípravném řízení 
prostřednictvím státního zástupce, který k němu připojí své vyjádření, a 
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v řízení před soudem příslušnému soudu, který věc projednává.  
 (4) V případě, že si poškozený sám zmocněnce nezvolí, ustanoví jako 
zmocněnce za podmínek uvedených v odstavcích 1 nebo 2 předseda 
senátu a v přípravném řízení soudce advokáta zapsaného v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů pro právní pomoc podle 
zákona o obětech trestných činů podle místa působnosti a v pořadí, jak v 
něm následují. Není-li to možné nebo účelné, ustanoví zmocněncem 
jiného advokáta; ustanovení § 39 odst. 2 a 3 se použijí obdobně. 
Náklady vzniklé přibráním takového zmocněnce hradí stát.  
 (5) Pominou-li důvody, které vedly k ustanovení zmocněnce 
poškozeného, nebo nemůže-li z důležitých důvodů zmocněnec 
poškozeného nadále zastupovat, rozhodne předseda senátu a v 
přípravném řízení soudce i bez návrhu o zproštění ustanoveného 
zmocněnce povinnosti zastupovat poškozeného.  
 (6) Proti usnesení podle odstavců 1, 4 a 5 je přípustná stížnost, jež má 
odkladný účinek. 
 

  141/1961 
265/2001 
459/2011 
45/2013 

§ 102 (1) Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než osmnáct let o 
okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo 
nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, je třeba výslech 
provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším 
řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; k výslechu se přibere orgán 
sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s 
výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň 
duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení 
výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou 
být přibráni i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout 
odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu 
navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu 
nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav 
vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v 
trestním řízení takovému návrhu vyhoví.  
 (2) V dalším řízení má být taková osoba vyslechnuta znovu jen v 
nutných případech. V řízení před soudem je možno na podkladě 
rozhodnutí soudu provést důkaz přečtením protokolu nebo přehráním 
obrazového a zvukového záznamu pořízeného o výslechu provedeném 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení i bez podmínek uvedených 
v § 211 odst. 1 a 2. Osoba, která byla k výslechu přibrána, se podle 
potřeby vyslechne k správnosti a úplnosti zápisu, k způsobu, jímž byl 
výslech prováděn, jakož i k způsobu, jímž vyslýchaná osoba vypovídala.  
 (3) Osobě mladší než 18 let lze klást otázky jen prostřednictvím orgánu 
činného v trestním řízení.  
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  45/2013 § 21 (1) Oběť má právo, aby ji k úkonům trestního řízení a k podání 

vysvětlení doprovázel důvěrník.  
 (2) Důvěrníkem může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, 
kterou si oběť zvolí. Důvěrník poskytuje oběti potřebnou, zejména 
psychickou, pomoc. Důvěrník může být zároveň zmocněncem oběti. 
Důvěrníkem nemůže být osoba, která má v trestním řízení postavení 
obviněného, obhájce, svědka, znalce nebo tlumočníka.  
 (3) Důvěrník nemůže zasahovat do průběhu úkonu.  
 (4) Vyloučit důvěrníka z účasti na úkonu lze pouze výjimečně, jestliže 
by účast důvěrníka narušovala průběh úkonu nebo ohrozila dosažení 
účelu úkonu. V případě, že byl důvěrník vyloučen, je nutné umožnit 
oběti, aby si zvolila jiného důvěrníka, ledaže uvedený úkon nelze odložit 
nebo by jeho odložení bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo 
náklady. 

  

Čl. 20 odst. 4 4. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby při 
vyšetřování trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 mohly být 
všechny výslechy dětských obětí nebo případně dítěte, které vystupuje 
jako svědek, zaznamenány pomocí audiovizuálních prostředků a aby 
tyto audiovizuální záznamy výslechů mohly být v souladu s 
ustanoveními vnitrostátního práva použity jako důkazy v trestním řízení. 
 

141/1961 
265/2001 
459/2011 

§ 102 odst. 2   (2) V dalším řízení má být taková osoba vyslechnuta znovu jen v 
nutných případech. V řízení před soudem je možno na podkladě 
rozhodnutí soudu provést důkaz přečtením protokolu nebo přehráním 
obrazového a zvukového záznamu pořízeného o výslechu provedeném 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení i bez podmínek uvedených 
v § 211 odst. 1 a 2. Osoba, která byla k výslechu přibrána, se podle 
potřeby vyslechne k správnosti a úplnosti zápisu, k způsobu, jímž byl 
výslech prováděn, jakož i k způsobu, jímž vyslýchaná osoba vypovídala. 
 

PT  

  141/1961 
265/2001 
459/2011 

§ 55a odst. 1 
poslední věta 

Použití zvláštních prostředků při protokolaci 
(1)… Je-li při provádění úkonu využito videokonferenčního zařízení, 
pořizuje se zvukový a obrazový záznam vždy.  
 

  

  141/1961 
265/2001 
459/2011 
56/2017 
 

§ 183a odst. 
2  

(2) Účast osob uvedených v odstavci 1 na úkonu může být zajištěna, 
zejména jde-li o úkon, na němž se účastní osoba mladší než osmnáct let 
nebo svědek, jehož totožnost má být z důvodů uvedených v § 55 odst. 2 
utajena, i prostřednictvím videokonferenčního zařízení. 
  

  

   
141/1961 
265/2001 
459/2011 
56/2017 
 

 
§ 183a odst. 
3 
 

(3) Má-li takový důkaz později sloužit k rozhodnutí v hlavním líčení, 
veřejném nebo neveřejném zasedání, musí v něm být v souladu se 
zákonem proveden. Číst protokol o výslechu takového svědka nebo 
přehrát obrazový a zvukový záznam pořízený o jeho výslechu 
provedeném prostřednictvím videokonferenčního zařízení je možné v 
hlavním líčení nebo veřejném zasedání o odvolání pouze za podmínek 
uvedených v § 211, a jde-li o svědka mladšího než osmnáct let, o 
okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo 
nepříznivě ovlivňovat jeho duševní a mravní vývoj, za podmínek 
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uvedených v § 102 odst. 2. 
 

  45/2013 § 20 odst. 3 (3) Výslech zvlášť zranitelné oběti se provádí tak, aby později nemusel 
být opakován. V případě dalšího výslechu před stejným orgánem je 
vyslýchajícím zpravidla stejná osoba, nebrání-li tomu důležité důvody. 
  

  

  45/2013 § 20 odst. 4 (4) Nepřeje-li si zvlášť zranitelná oběť bezprostřední vizuální kontakt s 
osobou podezřelou ze spáchání trestného činu nebo s osobou, proti níž 
se trestní řízení vede, učiní se, nebrání-li tomu závažné důvody, 
potřebná opatření, aby k takovému vizuálnímu kontaktu nedošlo, 
zejména se využívá audiovizuální techniky, je-li to technicky možné. 
Přitom je třeba zajistit, aby nebylo porušeno právo na obhajobu. 
 

  

  45/2013 § 2 odst. 4 
písm. a) 

4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí  
a) dítě,  

  

Čl. 20 odst. 5 
písm. a) 

5. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby v 
trestním řízení týkajícím se jakéhokoli trestného činu uvedeného v 
článcích 3 až 7 mohlo být nařízeno, že: 
a) slyšení proběhne s vyloučením veřejnosti; 

141/1961 
292/1993 
148/1998 
413/2005 
274/2008 

§ 200 (1) Při hlavním líčení může být veřejnost vyloučena, jestliže by veřejné 
projednání věci ohrozilo utajované informace chráněné zvláštním 
zákonem, mravnost nebo nerušený průběh jednání, anebo bezpečnost 
nebo jiný důležitý zájem svědků; k témuž účelu může předseda senátu 
učinit i jiná přiměřená opatření. Veřejnost lze vyloučit také jen pro část 
hlavního líčení. Vystupuje-li před soudem osoba uvedená v § 102a odst. 
1 bez utajení totožnosti nebo podoby, veřejnost se vyloučí vždy. 
 (2) Rozsudek musí být vyhlášen vždy veřejně. 
 (3) O vyloučení veřejnosti rozhodne soud po slyšení stran usnesením, 
které veřejně vyhlásí. 

PT  

Čl. 20 odst. 5 
písm. b) 

5. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby 
v trestním řízení týkajícím se jakéhokoli trestného činu uvedeného 
v článcích 3 až 7 mohlo být nařízeno, že: 
b) dětská oběť může být vyslýchána v soudní síni, aniž by byla 
přítomna, především s využitím vhodných komunikačních technologií. 

141/1961 
57/1965 
292/1993 
265/2001 
459/2011 
45/2013 
57/2017 

§ 202 Přítomnost při hlavním líčení 
(1) Hlavní líčení se koná za stálé přítomnosti všech členů senátu, 
zapisovatele a státního zástupce. Přítomnost obžalovaného nebo jiných 
osob může být zajištěna i prostřednictvím videokonferenčního zařízení; 
§ 111a se užije obdobně.  
 (2) V nepřítomnosti obžalovaného může se hlavní líčení provést, jen 
když soud má za to, že lze věc spolehlivě rozhodnout a účelu trestního 
řízení dosáhnout i bez přítomnosti obžalovaného, a přitom  
a) obžaloba byla obžalovanému řádně doručena a obžalovaný byl k 
hlavnímu líčení včas a řádně předvolán a  
b) o skutku, který je předmětem obžaloby, byl obžalovaný už některým 
orgánem činným v trestním řízení vyslechnut a bylo dodrženo 
ustanovení o zahájení trestního stíhání (§ 160) a obviněný byl upozorněn 
na možnost prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování (§ 
166 odst. 1); 
na to a na jiné následky nedostavení (§ 66 a 90) musí být obžalovaný v 

PT  
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předvolání upozorněn. 
 (3) Nedostaví-li se obžalovaný bez řádné omluvy k hlavnímu líčení a 
soud rozhodne o tom, že se hlavní líčení bude konat v nepřítomnosti 
obžalovaného, lze v hlavním líčení protokoly o výslechu svědků, znalců 
a spoluobviněných přečíst nebo obrazové a zvukové záznamy pořízené o 
jejich výslechu provedeném prostřednictvím videokonferenčního 
zařízení přehrát za podmínek uvedených v § 211.  
 (4) Hlavní líčení v nepřítomnosti obžalovaného nelze konat, je-li 
obžalovaný ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody nebo jde-li o 
trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní 
hranice převyšuje pět let. V případech nutné obhajoby (§ 36) nelze konat 
hlavní líčení bez přítomnosti obhájce.  
 (5) Ustanovení první věty odstavce 4 se neužije, pokud obžalovaný 
požádá, aby hlavní líčení bylo konáno v jeho nepřítomnosti. Ustanovení 
odstavce 3 se tu užije přiměřeně.  
 (6) Poškozený a zúčastněná osoba a jejich zmocněnci mají právo se 
osobně zúčastnit hlavního líčení. Předseda senátu může na nezbytnou 
dobu omezit účast poškozeného a zúčastněné osoby na hlavním líčení 
jen, je-li to nezbytné z hlediska objasnění věci, zejména mají-li být 
vyslechnuti jako svědci, kdy je třeba poškozeného a poté i zúčastněnou 
osobu zpravidla vyslechnout na počátku dokazování ihned po výslechu 
obžalovaného a ještě v průběhu dokazování je seznámit s obsahem 
výpovědi obžalovaného. 
 

  141/1961 
459/2011 

§ 111a Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení 
(1) Je-li výslech obviněného prováděn prostřednictvím 
videokonferenčního zařízení, vyrozumí se jeho obhájce o době a místě, 
na které byl obviněný předvolán. V případě výslechu spoluobviněného, 
svědka nebo znalce tímto způsobem se obhájce obviněného vyrozumí o 
době a místě, ze kterého bude výslech provádět příslušný orgán činný v 
trestním řízení. 
 (2) Je-li výslech osoby prováděn prostřednictvím videokonferenčního 
zařízení, ověří její totožnost zaměstnanec soudu, státního zastupitelství 
nebo policejního orgánu pověřený k tomu osobou provádějící výslech. 
Osobou ověřující totožnost v místě, kde se při výslechu nachází 
vyslýchaný, může být se souhlasem osoby provádějící výslech i 
zaměstnanec soudu, státního zastupitelství, věznice nebo policejního 
orgánu, pokud k tomu byl pověřen předsedou tohoto soudu, vedoucím 
státním zástupcem, ředitelem věznice nebo vedoucím příslušníkem 
policejního orgánu. Tento zaměstnanec je po celou dobu výslechu 
přítomen na místě, kde se nachází vyslýchaná osoba. 
 (3) Totožnost svědka, jehož totožnost je utajována a jehož výslech je 
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prováděn prostřednictvím videokonferenčního zařízení, ověří v řízení 
před soudem předseda senátu nebo zaměstnanec soudu pověřený 
zabezpečováním ochrany utajovaných informací určený k této činnosti 
předsedou soudu a v přípravném řízení zaměstnanec státního 
zastupitelství nebo policejního orgánu pověřený ochranou utajovaných 
informací určený k této činnosti vedoucím státním zástupcem nebo 
vedoucím příslušníkem policejního orgánu. Tento zaměstnanec je po 
celou dobu výslechu přítomen na místě, kde se nachází svědek, jehož 
totožnost je utajována. 
 (4) Orgán činný v trestním řízení provádějící výslech poučí 
vyslýchanou osobu před započetím výslechu prováděného 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení o způsobu provedení 
výslechu. 
 (5) Kdykoli v průběhu výslechu prováděného prostřednictvím 
videokonferenčního zařízení může vyslýchaná osoba vznášet námitky 
proti kvalitě obrazového nebo zvukového přenosu. 
 

  141/1961 
459/2011 

§ 52a Je-li to potřebné pro ochranu práv osob, zejména s ohledem na jejich 
věk nebo zdravotní stav, nebo vyžadují- li to bezpečnostní anebo jiné 
závažné důvody, lze při provádění úkonů trestního řízení využívat 
technické zařízení pro přenos obrazu a zvuku (dále jen 
„videokonferenční zařízení“), umožňuje-li to povaha těchto úkonů a je-li 
to technicky možné.  

  

Čl. 20 odst. 6 6. Jestliže je to v zájmu dětských obětí a s přihlédnutím k dalším 
důležitým zájmům, přijmou členské státy nezbytná opatření, aby 
zajistily ochranu soukromí dětských obětí, jejich totožnosti a jejich 
podoby a zabránily veřejnému šíření jakýchkoli informací, které by 
mohly vést k jejich identifikaci. 

141/1961 
52/2009 
207/2011 

§ 8a Poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných 
(1) Při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v 
trestním řízení dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností 
důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na 
trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby 
neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není 
vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, 
jako by byl vinen (§ 2 odst. 2). V přípravném řízení nesmějí zveřejnit 
informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede 
trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka. 
 (2) Při poskytování informací podle odstavce 1 orgány činné v trestním 
řízení zvlášť dbají na ochranu osobních údajů a soukromí osob mladších 
18 let. 
 (3) Orgány činné v trestním řízení informují o své činnosti veřejnost 
poskytováním informací podle odstavce 1 veřejným sdělovacím 
prostředkům; poskytnutí informací odepřou z důvodů ochrany zájmů 
uvedených v odstavcích 1 a 2. Vyhradí-li si v přípravném řízení státní 
zástupce právo poskytnout informace o určité trestní věci, může je 
policejní orgán poskytnout jen s jeho předchozím souhlasem. 

PT  
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  141/1961 

52/2009 
207/2011 

§ 8b (1) Osoby, kterým byly orgány činnými v trestním řízení poskytnuty 
informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a odst. 1 věty 
druhé, pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění 
povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmějí 
nikomu dále poskytnout, pokud jejich poskytnutí není nutné k uvedeným 
účelům. O tom musí být tyto osoby poučeny. 
 (2) Nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na 
poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit informace umožňující 
zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 let nebo vůči 
němuž byl spáchán trestný čin vraždy (§ 140 trestního zákoníku), zabití 
(§ 141 trestního zákoníku), některý z trestných činů, kterým byla 
způsobena těžká újma na zdraví, trestný čin ohrožení pohlavní nemocí 
(§ 155 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti těhotenství 
ženy (§ 159 až 162 trestního zákoníku), trestný čin obchodování s lidmi 
(§ 168 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti lidské 
důstojnosti v sexuální oblasti (§ 185 až 193 trestního zákoníku), trestný 
čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 trestního zákoníku), týrání 
svěřené osoby (§ 198 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve 
společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku), únosu dítěte a osoby 
stižené duševní poruchou (§ 200 trestního zákoníku) nebo nebezpečného 
pronásledování (§ 354 trestního zákoníku). 
 (3) Zveřejnění obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů 
nebo jiných informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného 
zasedání, které by umožnily zjištění totožnosti poškozeného uvedeného 
v odstavci 2, je zakázáno. 
 (4) Pravomocný rozsudek nesmí být zveřejněn ve veřejných 
sdělovacích prostředcích s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a 
bydliště poškozeného uvedeného v odstavci 2. Předseda senátu může s 
přihlédnutím k osobě poškozeného a povaze a charakteru spáchaného 
trestného činu rozhodnout o dalších omezeních spojených se 
zveřejněním pravomocného odsuzujícího rozsudku za účelem přiměřené 
ochrany zájmů takového poškozeného. 
 

  

  141/1961  
52/2009 
207/2011 

§ 8c Nikdo nesmí bez souhlasu osoby, které se takové informace týkají, 
zveřejnit informace o nařízení či provedení odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu podle § 88 nebo informace z něj získané, 
údaje o telekomunikačním provozu zjištěné na základě příkazu podle § 
88a, nebo informace získané sledováním osob a věcí podle § 158d odst. 
2 a 3, umožňují-li zjištění totožnosti této osoby a nebyly-li použity jako 
důkaz v řízení před soudem. 
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  141/1961 
207/2011 
55/2017 

§ 8d (1) Informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c, 
lze v nezbytném rozsahu zveřejnit pro účely pátrání po osobách, pro 
dosažení účelu trestního řízení, nebo umožňuje-li to tento zákon. 
Uvedené informace lze také zveřejnit, odůvodňuje-li to veřejný zájem, 
pokud převažuje nad právem na ochranu soukromí dotčené osoby; 
přitom je třeba zvlášť dbát na ochranu zájmů osoby mladší 18 let. 
 (2) Informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c, 
lze také zveřejnit, pokud osoba, jíž se zákaz zveřejnění týká, udělila ke 
zveřejnění informace výslovný souhlas. Zemřela-li nebo byla-li tato 
osoba prohlášena za mrtvou, souhlas se zveřejněním informací je 
oprávněn udělit její manžel, partner nebo její děti, a není-li jich, její 
rodiče; v případě osoby mladší 18 let nebo osoby s omezenou 
svéprávností její zákonný zástupce nebo opatrovník. Souhlas se 
zveřejněním informací nemůže udělit osoba, která je pachatelem 
trestného činu spáchaného vůči osobě, jež zemřela nebo byla prohlášena 
za mrtvou. 
 (3) Informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c, 
lze také zveřejnit, pokud osoba, jíž se zákaz zveřejnění týká, zemřela 
nebo byla prohlášena za mrtvou a není-li žádné osoby oprávněné udělit 
souhlas se zveřejněním podle odstavce 2. 

  

Čl. 21 Opatření proti propagaci zneužívání dětí a sexuální turistiky zaměřené 
na děti 
Členské státy přijmou vhodná opatření pro prevenci nebo zákaz: 
a) šíření materiálů propagujících možnost spáchat některý z trestných 
činů uvedených v článcích 3 až 6 a 
b) organizování cest, ať pro komerční, nebo jiné účely, pro třetí osoby za 
účelem spáchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 5. 

40/2009 § 364 Podněcování k trestnému činu 
Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu, bude potrestán odnětím 
svobody až na dvě léta. 

PT  

  40/2009 § 24 Účastník  
 (1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo 
úmyslně 
a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), 
b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo 
c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména 
opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného 
na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo 
slibem přispět po trestném činu (pomocník). 
 (2) Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o 
trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže trestní zákon 
nestanoví něco jiného. 
 (3) Trestní odpovědnost účastníka zaniká, jestliže dobrovolně upustil od 
dalšího účastenství na trestném činu a 
a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním 
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zákonem z podniknutého účastenství, nebo 
b) učinil o účastenství na trestném činu oznámení v době, kdy 
nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z 
podniknutého účastenství, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je 
nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může 
místo toho učinit oznámení nadřízenému. 
 (4) Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku trestní 
odpovědnosti účastníka, který takto jednal, je-li čin spáchán ostatními 
pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu nebo přes jeho 
včasné oznámení. 
 (5) Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na trestní odpovědnost 
účastníka za jiný trestný čin, který již jednáním uvedeným v odstavci 1 
spáchal. 
 

  40/2009 § 20 Příprava  
 (1) Jednání, které záleží v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání 
zvlášť závažného zločinu (§ 14 odst. 3), zejména v jeho organizování, 
opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho 
spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému 
zločinu, je přípravou jen tehdy, jestliže to trestní zákon u příslušného 
trestného činu výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu ani dokonání 
zvlášť závažného zločinu. 
 (2) Příprava je trestná podle trestní sazby stanovené na zvlášť závažný 
zločin, k němuž směřovala, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného. 
 (3) Trestní odpovědnost za přípravu k zvlášť závažnému zločinu zaniká, 
jestliže pachatel dobrovolně upustil od dalšího jednání směřujícího k 
spáchání zvlášť závažného zločinu a 
a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním 
zákonem z podniknuté přípravy, nebo 
b) učinil o přípravě k zvlášť závažnému zločinu oznámení v době, kdy 
nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z 
podniknuté přípravy, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je nutno 
učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo 
toho učinit oznámení nadřízenému. 
 (4) Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku trestní 
odpovědnosti za přípravu pachatele, který takto jednal, je-li čin dokonán 
ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu nebo přes 
jeho včasné oznámení. 
 (5) Ustanovením odstavců 3 a 4 není dotčena trestní odpovědnost 
pachatele za jiný dokonaný trestný čin, který již jednáním uvedeným v 
odstavci 1 spáchal. 

  

Čl. 22 Článek 22 372/2011 § 28 odst. 1  Práva pacienta PT  
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Preventivní intervenční programy nebo opatření 
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby osoby, 
které se obávají, že by mohly spáchat některý z trestných činů 
uvedených v článcích 3 až 7, mohly mít případně přístup k účinným 
intervenčním programům nebo opatřením, na jejichž základě je možné 
posoudit riziko spáchání takového trestného činu a těmto rizikům 
předcházet. 

(1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným 
a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak. 
 (2) Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité 
odborné úrovni. 
 (3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo 
b) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, 
které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, 
pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak, 
c) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě 
zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to 
neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu 
vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. 
 

  372/2011 § 28 odst. 2 (2) Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité 
odborné úrovni. 
 

  

  372/2011 § 28 odst. 3 
písm. b) 

3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo 
b) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, 
které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, 
pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak, 
 

  

  372/2011 § 28 odst. 3 
písm. c) 

3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo 
c) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě 
zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to 
neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu 
vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. 

  

Čl. 23 Článek 23 
Prevence 
1. Členské státy přijmou vhodná odrazující opatření, například ve formě 
vzdělávání nebo odborné přípravy, zaměřená na snížení poptávky, která 
podporuje všechny formy pohlavního vykořisťování dětí. 
2. Členské státy, případně ve spolupráci s příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a dalšími zúčastněnými subjekty, přijmou vhodná 
opatření, která využívají rovněž Internet, jako jsou informační a 
osvětové kampaně, výzkumné a vzdělávací programy, zaměřená na 
zvyšování informovanosti a snižování rizika, že se děti stanou oběťmi 
pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování. 
3. Členské státy podpoří pravidelnou odbornou přípravu státních 
zaměstnanců, včetně policistů v přímém výkonu služby, u nichž lze 
předpokládat, že se dostanou do kontaktu s dětmi, které se staly oběťmi 
pohlavního zneužívání nebo pohlavního vykořisťování, jejímž cílem je 
umožnit těmto pracovníkům rozpoznávat dětské oběti a potenciální 

561/2004 § 3 Systém vzdělávacích programů  
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 
"ministerstvo") zpracovává Národní program vzdělávání, projednává jej 
s vybranými odborníky z vědy a praxe, s příslušnými ústředními 
odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s 
celostátní působností a s kraji a předkládá jej vládě k projednání. Vláda 
předkládá Národní program vzdělávání Poslanecké sněmovně a Senátu 
Parlamentu ke schválení. Národní program vzdělávání rozpracovává cíle 
vzdělávání stanovené tímto zákonem a vymezuje hlavní oblasti 
vzdělávání, obsahy vzdělávání a prostředky, které jsou nezbytné k 
dosahování těchto cílů. Národní program vzdělávání ministerstvo 
zveřejňuje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 (2) Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro 
předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají 
rámcové vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy vymezují 
povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu 

PT 7 
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dětské oběti pohlavního zneužívání nebo pohlavního vykořisťování a 
umět s nimi jednat. 

školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a 
žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným 
základem pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle 
§ 160 až 162.  
 (3) Vzdělávání v jednotlivé škole a školském zařízení se uskutečňuje 
podle školních vzdělávacích programů.  
 (4) Vyšší odborné vzdělávání v každém oboru vzdělání v jednotlivé 
vyšší odborné škole se uskutečňuje podle vzdělávacího programu 
akreditovaného podle § 104 až 106.  
 (5) Soustavu oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání a podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání 
stanoví vláda nařízením po projednání s příslušnými ústředními 
odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s 
celostátní působností a kraji. 

  561/2004 
189/2008 

§ 4 Rámcové vzdělávací programy  
(1) Rámcové vzdělávací programy stanoví zejména konkrétní cíle, 
formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného 
podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, 
profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady 
pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné 
materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti 
a ochrany zdraví. Podmínky ochrany zdraví pro uskutečňování 
vzdělávání stanoví ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví.  
 (2) Rámcové vzdělávací programy musí odpovídat nejnovějším 
poznatkům:  
a) vědních disciplín, jejichž základy a praktické využití má vzdělávání 
zprostředkovat, a  
b) pedagogiky a psychologie o účinných metodách a organizačním 
uspořádání vzdělávání přiměřeně věku a rozvoji vzdělávaného.  
Podle těchto hledisek budou rámcové vzdělávací programy také 
upravovány. Tvorbu a oponenturu rámcových vzdělávacích programů 
zajišťují příslušná ministerstva prostřednictvím odborníků vědy a praxe, 
včetně pedagogiky a psychologie.  
 (3) Rámcové vzdělávací programy vydává ministerstvo po projednání s 
příslušnými ministerstvy. Rámcové vzdělávací programy pro 
zdravotnické obory vydává ministerstvo po projednání s Ministerstvem 
zdravotnictví. Rámcové vzdělávací programy zaměřené na přípravu k 
výkonu regulovaného povolání vydává ministerstvo po projednání s 
příslušným uznávacím orgánem1). Rámcové vzdělávací programy pro 
obory vzdělání ve školách v působnosti Ministerstva obrany, 
Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti vydávají tato 
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ministerstva po projednání s ministerstvem. Rámcové vzdělávací 
programy pro odborné vzdělávání projednají ministerstva před jejich 
vydáním s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými 
organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a kraji.  
 (4) Rámcové vzdělávací programy je možné v závažných případech 
měnit, a to s účinností nejdříve od začátku následujícího školního roku, 
pokud nejde o změny vyplývající z platných právních předpisů. V 
takovém případě ministerstvo, které rámcový vzdělávací program 
vydalo, zveřejní změnu s dostatečným časovým předstihem.  
(5) Rámcové vzdělávací programy a jejich změny zveřejňují 
ministerstva, která je vydala, vždy způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 

Čl. 24 odst. 1 Článek 24 
Intervenční programy nebo opatření na dobrovolném základě v průběhu 
trestního řízení nebo po jeho skončení 
1. Aniž jsou dotčeny intervenční programy nebo opatření uložené 
příslušnými soudními orgány podle vnitrostátního práva, přijmou 
členské státy nezbytná opatření, aby zajistily dostupnost účinných 
intervenčních programů nebo opatření s cílem předejít riziku opakování 
trestných činů sexuální povahy namířených proti dětem či toto riziko 
minimalizovat. Tyto programy nebo opatření jsou dostupné po celou 
dobu trestního řízení, ve věznici i mimo ni, v souladu s vnitrostátním 
právem. 

40/2009 
330/2011 
150/2016 

§ 99 Ochranné léčení 
 (1) Soud uloží ochranné léčení v případě uvedeném v § 40 odst. 2 a § 
47 odst. 1, nebo jestliže pachatel činu jinak trestného není pro 
nepříčetnost trestně odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný. 
(2) Soud může uložit ochranné léčení i tehdy, jestliže 
a) pachatel trestný čin spáchal ve stavu vyvolaném duševní poruchou a 
jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, nebo 
b) pachatel, který zneužívá návykovou látku, spáchal trestný čin pod 
jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním; ochranné léčení 
však neuloží, je-li vzhledem k osobě pachatele zřejmé, že jeho účelu 
nelze dosáhnout. 
(3) Ochranné léčení může soud uložit i vedle trestu anebo při upuštění 
od potrestání. 
(4) Podle povahy nemoci a léčebných možností soud uloží ochranné 
léčení ústavní nebo ambulantní. Byl-li vedle ústavního ochranného 
léčení uložen trest odnětí svobody, ochranné léčení se vykonává 
zpravidla po nástupu výkonu trestu odnětí svobody ve věznici. Jestliže 
ochranné léčení nelze vykonat po nástupu výkonu trestu ve věznici, 
vykoná se ústavní ochranné léčení ve zdravotnickém zařízení před 
nástupem výkonu trestu odnětí svobody, pokud se tím lépe zajistí 
splnění účelu léčení, jinak se vykoná ve zdravotnickém zařízení po 
výkonu nebo jiném ukončení trestu odnětí svobody. Ambulantní 
ochranné léčení se vykoná zpravidla po nástupu výkonu trestu odnětí 
svobody ve věznici; jestliže výkon ambulantního ochranného léčení ve 
věznici nelze uskutečnit, vykoná se až po výkonu trestu odnětí svobody. 
Nepostačí-li délka výkonu trestu odnětí svobody ve věznici ke splnění 
účelu ochranného léčení, soud může rozhodnout o jeho pokračování v 
zdravotnickém zařízení poskytujícím ústavní nebo ambulantní péči. 
(5) Ústavní léčení může soud změnit dodatečně na léčení ambulantní a 
naopak. Ústavní ochranné léčení může soud změnit za podmínek § 100 

PT  
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odst. 1 nebo 2 na zabezpečovací detenci. Bez podmínek § 100 odst. 1 
nebo 2 může soud změnit ústavní ochranné léčení na zabezpečovací 
detenci, jestliže uložené a vykonávané ochranné léčení neplní svůj účel 
nebo nezajišťuje dostatečnou ochranu společnosti, zejména v případě, že 
pachatel utekl ze zdravotnického zařízení, užil násilí vůči zaměstnancům 
zdravotnického zařízení nebo jiným osobám ve výkonu ochranného 
léčení nebo opakovaně odmítl vyšetřovací nebo léčebné výkony či jinak 
projevil negativní postoj k ochrannému léčení. 
(6) Ochranné léčení trvá, dokud to vyžaduje jeho účel. Ústavní ochranné 
léčení trvá nejdéle dvě léta; nebude-li v této době léčba ukončena, 
rozhodne soud před skončením této doby o jejím prodloužení, a to i 
opakovaně, vždy však nejdéle o další dvě léta; jinak rozhodne o 
propuštění z ochranného léčení nebo o změně ústavního léčení na léčení 
ambulantní, ledaže má pachatel vinu na tom, že soud v uvedené době 
nemohl rozhodnout; v takovém případě soud rozhodne bezodkladně po 
odpadnutí překážky bránící rozhodnutí. Trvání ochranného léčení 
uloženého podle odstavce 2 písm. b) může být ukončeno, jakmile se 
během jeho výkonu zjistí, že jeho účelu nelze dosáhnout; je-li nebezpečí, 
že odsouzený spáchá další trestný čin, soud v rozhodnutí o propuštění z 
ochranného léčení uloží odsouzenému dohled nad jeho chováním až na 
dobu pěti let; na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51. 
O propuštění z ochranného léčení rozhoduje soud. 
(7) Od výkonu ochranného léčení soud upustí, pominou-li před jeho 
započetím okolnosti, pro něž bylo uloženo. 
 

  40/2009 
330/2011 

§ 100 Zabezpečovací detence 
 (1) Soud uloží zabezpečovací detenci v případě uvedeném v § 47 odst. 
2, nebo jestliže pachatel činu jinak trestného, který by naplňoval znaky 
zločinu, není pro nepříčetnost trestně odpovědný, jeho pobyt na svobodě 
je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s 
přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na 
pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti. 
 (2) Soud může uložit zabezpečovací detenci vzhledem k osobě 
pachatele s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a jeho poměrům i 
tehdy, jestliže 
a) pachatel spáchal zločin ve stavu vyvolaném duševní poruchou, jeho 
pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené 
ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem 
působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti, nebo 
b) pachatel, který se oddává zneužívání návykové látky, znovu spáchal 
zločin, ač již byl pro zločin spáchaný pod vlivem návykové látky nebo v 
souvislosti s jejím zneužíváním odsouzen k nepodmíněnému trestu 
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odnětí svobody nejméně na dvě léta, a nelze očekávat, že by bylo možné 
dosáhnout uložením ochranného léčení dostatečné ochrany společnosti, 
a to i s přihlédnutím k již projevenému postoji pachatele k ochrannému 
léčení. 
 (3) Zabezpečovací detenci může soud uložit samostatně, při upuštění od 
potrestání, anebo i vedle trestu. Byla-li zabezpečovací detence uložena 
vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody, vykoná se po výkonu nebo 
jiném ukončení trestu odnětí svobody. Byl-li uložen nepodmíněný trest 
odnětí svobody v době výkonu zabezpečovací detence, její výkon se na 
dobu výkonu takového trestu odnětí svobody přerušuje. Po skončení 
výkonu trestu se pokračuje ve výkonu zabezpečovací detence. 
 (4) Zabezpečovací detence se vykonává v ústavu pro výkon 
zabezpečovací detence se zvláštní ostrahou a s léčebnými, 
psychologickými, vzdělávacími, pedagogickými, rehabilitačními a 
činnostními programy. 
 (5) Zabezpečovací detence potrvá, dokud to vyžaduje ochrana 
společnosti. Soud nejméně jednou za dvanáct měsíců a u mladistvých 
jednou za šest měsíců přezkoumá, zda důvody pro její další pokračování 
ještě trvají. 
 (6) Zabezpečovací detenci může soud změnit dodatečně na ústavní 
ochranné léčení, pominou-li důvody, pro něž byla uložena, a jsou 
současně splněny podmínky pro ústavní ochranné léčení. 
 (7) Od výkonu zabezpečovací detence soud upustí, pominou-li před 
jejím započetím okolnosti, pro něž byla uložena. 
 

  169/1999 
276/2013 
58/2017 

§ 41 Program zacházení  
(1) Program zacházení se zpracovává na základě komplexní zprávy o 
odsouzeném s ohledem na délku trestu, charakteristiku osobnosti a 
příčiny trestné činnosti.  
 (2) Komplexní zpráva je shrnutím výsledků psychologického, 
pedagogického, případně lékařského posouzení a jiných dostupných 
materiálů k osobě odsouzeného; její obsah je důvěrný.  
 (3) Program zacházení obsahuje konkrétně formulovaný cíl působení na 
odsouzeného, metody zacházení s odsouzeným směřující k dosažení cíle 
a způsob a četnost hodnocení. Pravidelnou součástí programu zacházení 
je určení způsobu zaměstnávání odsouzeného, jeho účasti na pracovní 
terapii, vzdělávání anebo jiné náhradní činnosti, směřující k vytvoření 
předpokladů pro jeho samostatný způsob života. Pokud u odsouzeného 
přichází v úvahu více variant programu zacházení, umožní se mu výběr.  
 (4) V rámci programu zacházení se pro odsouzené nezařazené do 
výstupního oddílu vytvářejí nejméně 3 měsíce před propuštěním 
podmínky pro soběstačný život v souladu se zákonem a za tím účelem se 
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aktualizuje program zacházení. 
 (5) Při vypracování programu zacházení věznice podle potřeby 
spolupracuje s příslušnými orgány sociálního zabezpečení. 
 

  345/1999 
279/2017 

§ 94 (1) Odsouzení s poruchami duševními a s poruchami chování mohou 
vykonávat trest ve specializovaných oddílech věznic zřízených 
generálním ředitelem Vězeňské služby pouze na základě doporučení 
psychologa či psychiatra. 
 (2) Způsob zajišťování pořádku a bezpečnosti stanovený pro základní 
typ věznice a stupeň zabezpečení věznice s ostrahou, do kterých byli 
odsouzení uvedení v § 70 zákona umístěni, zůstává nedotčen. 
 (3) Specializované oddíly nelze zřizovat jako oddělení pro společný 
výkon trestu odsouzených zařazených do různých základních typů 
věznice a stupňů zabezpečení věznice s ostrahou. 
 

  

  257/2000 § 2 odst. 1 (1) Probací se pro účely tohoto zákona rozumí organizování  
a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným 
(dále jen "obviněný"), kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím 
svobody, včetně uložených povinností a omezení, sledování chování 
odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu 
odnětí svobody, dále individuální pomoc obviněnému a působení na něj, 
aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem 
uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních i 
společenských vztahů. 
 

  

  218/2003 § 15 odst. 2 Ukládání a druhy výchovných opatření 
(2) Výchovnými opatřeními jsou 
a) dohled probačního úředníka, 
b) probační program, 
c) výchovné povinnosti, 
d) výchovná omezení, 
e) napomenutí s výstrahou. 
   

  

   
218/2003 

 
§ 15 odst. 3 

 
(3) Výchovná opatření může soud pro mládež a v přípravném řízení 
státní zástupce ukládat se souhlasem osoby, proti níž se řízení vede, již v 
průběhu trestního řízení, a to nejdéle do jeho pravomocného skončení. 
Mladistvý může kdykoli v průběhu řízení až do jeho pravomocného 
skončení svůj souhlas odvolat prohlášením adresovaným soudu pro 
mládež a v přípravném řízení státnímu zástupci, který vede řízení. 
Výkon výchovného opatření tím končí. 
 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32011L0093_190205.doc      str. 84 z 97   

Celex: 32011L0093 Lhůta pro implementaci 18. 12. 2013 Úřední věstník                     L 335 2011 Gestor MSp Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
Název: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování 

dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 
 

  218/2003 § 15 odst. 4 (4) Výchovná opatření usměrňují způsob života mladistvého, a tím 
podporují a zajišťují jeho výchovu. 
 

  

  218/2003 § 17 odst. 1 Probační program 
 (1) Probačním programem se rozumí zejména program sociálního 
výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program 
zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, 
rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních 
dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v 
běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul 
chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho 
vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a 
poškozeným. Probační program schvaluje ministr spravedlnosti a 
zapisuje se do seznamu probačních programů vedeného Ministerstvem 
spravedlnosti. 
  
 

  

   
218/2003 
 
 
 
 
 
 

 
§ 17 odst. 2 

 
(2) Soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce může uložit 
mladistvému povinnost podrobit se probačnímu programu podle 
odstavce 1, jestliže 
a) je vhodný vzhledem k potřebám mladistvého a zájmům společnosti, 
b) je mu poskytnuta dostatečná možnost seznámit se s obsahem 
probačního programu a 
c) mladistvý souhlasí se svou účastí na něm. 

  

  9600     
Čl. 24 odst. 2 2. Intervenční programy nebo opatření uvedené v odstavci 1 musí 

odpovídat zvláštním vývojovým potřebám dětí, které se dopustily 
sexuálně motivovaného trestného činu. 

218/2003 
41/2009 
306/2009 

§ 3 odst. 3 (3) Opatření uložené podle tohoto zákona musí přihlížet k osobnosti 
toho, komu je ukládáno, včetně jeho věku a rozumové a mravní 
vyspělosti, zdravotnímu stavu, jakož i jeho osobním, rodinným a 
sociálním poměrům, a musí být přiměřené povaze a závažnosti 
spáchaného činu. Politické, národní, sociální nebo náboženské smýšlení 
mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let, jeho rodiny nebo rodiny, 
v níž žije, anebo způsob výchovy mladistvého nebo dítěte mladšího 
patnácti let nemůže být důvodem k uložení opatření podle tohoto 
zákona. 

PT  

Čl. 24 odst. 3 
písm. a) 

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby k 
intervenčním programům nebo opatřením uvedeným v odstavci 1 mohly 
mít přístup tyto osoby: 
a) osoby, proti nimž je vedeno trestní řízení pro některý z trestných činů 
uvedených v článcích 3 až 7, za podmínek, které nejsou v rozporu s 
právem na obhajobu ani s požadavky na spravedlivý a nestranný proces, 
a především při respektování zásady presumpce neviny, 

257/2000 § 2 odst. 1  (1) Probací se pro účely tohoto zákona rozumí organizování a 
vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným 
(dále jen "obviněný"), kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím 
svobody, včetně uložených povinností a omezení, sledování chování 
odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu 
odnětí svobody, dále individuální pomoc obviněnému a působení na něj, 
aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem 

PT  
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uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních i 
společenských vztahů. 

  218/2003 § 15 odst. 2 Ukládání a druhy výchovných opatření 
(2) Výchovnými opatřeními jsou 
a) dohled probačního úředníka, 
b) probační program, 
c) výchovné povinnosti, 
d) výchovná omezení, 
e) napomenutí s výstrahou. 
   

  

  218/2003 § 15 odst. 3 (3) Výchovná opatření může soud pro mládež a v přípravném řízení 
státní zástupce ukládat se souhlasem osoby, proti níž se řízení vede, již v 
průběhu trestního řízení, a to nejdéle do jeho pravomocného skončení. 
Mladistvý může kdykoli v průběhu řízení až do jeho pravomocného 
skončení svůj souhlas odvolat prohlášením adresovaným soudu pro 
mládež a v přípravném řízení státnímu zástupci, který vede řízení. 
Výkon výchovného opatření tím končí. 
 

  

  218/2003 § 15 odst. 4 (4) Výchovná opatření usměrňují způsob života mladistvého, a tím 
podporují a zajišťují jeho výchovu.  
 

  

  218/2003 § 17 odst. 1 Probační program 
 (1) Probačním programem se rozumí zejména program sociálního 
výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program 
zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, 
rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních 
dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v 
běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul 
chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho 
vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a 
poškozeným. Probační program schvaluje ministr spravedlnosti a 
zapisuje se do seznamu probačních programů vedeného Ministerstvem 
spravedlnosti. 

  

  218/2003 
 
 
 
 
 
 

§ 17 odst. 2 (2) Soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce může uložit 
mladistvému povinnost podrobit se probačnímu programu podle 
odstavce 1, jestliže 
a) je vhodný vzhledem k potřebám mladistvého a zájmům společnosti, 
b) je mu poskytnuta dostatečná možnost seznámit se s obsahem 
probačního programu a 
c) mladistvý souhlasí se svou účastí na něm. 

  

  9600     
Čl. 24 odst. 3 3. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby k 40/2009 § 99 Soud uloží ochranné léčení v případě uvedeném v § 40 odst. 2 a § 47 PT  
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písm. b) intervenčním programům nebo opatřením uvedeným v odstavci 1 mohly 
mít přístup tyto osoby: 
b) osoby odsouzené za některý z trestných činů uvedených v článcích 3 
až 7. 

330/2011 
150/2016 

odst. 1, nebo jestliže pachatel činu jinak trestného není pro nepříčetnost 
trestně odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný. 
(2) Soud může uložit ochranné léčení i tehdy, jestliže 
a) pachatel trestný čin spáchal ve stavu vyvolaném duševní poruchou a 
jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, nebo 
b) pachatel, který zneužívá návykovou látku, spáchal trestný čin pod 
jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním; ochranné léčení 
však neuloží, je-li vzhledem k osobě pachatele zřejmé, že jeho účelu 
nelze dosáhnout. 
(3) Ochranné léčení může soud uložit i vedle trestu anebo při upuštění 
od potrestání. 
(4) Podle povahy nemoci a léčebných možností soud uloží ochranné 
léčení ústavní nebo ambulantní. Byl-li vedle ústavního ochranného 
léčení uložen trest odnětí svobody, ochranné léčení se vykonává 
zpravidla po nástupu výkonu trestu odnětí svobody ve věznici. Jestliže 
ochranné léčení nelze vykonat po nástupu výkonu trestu ve věznici, 
vykoná se ústavní ochranné léčení ve zdravotnickém zařízení před 
nástupem výkonu trestu odnětí svobody, pokud se tím lépe zajistí 
splnění účelu léčení, jinak se vykoná ve zdravotnickém zařízení po 
výkonu nebo jiném ukončení trestu odnětí svobody. Ambulantní 
ochranné léčení se vykoná zpravidla po nástupu výkonu trestu odnětí 
svobody ve věznici; jestliže výkon ambulantního ochranného léčení ve 
věznici nelze uskutečnit, vykoná se až po výkonu trestu odnětí svobody. 
Nepostačí-li délka výkonu trestu odnětí svobody ve věznici ke splnění 
účelu ochranného léčení, soud může rozhodnout o jeho pokračování v 
zdravotnickém zařízení poskytujícím ústavní nebo ambulantní péči. 
(5) Ústavní léčení může soud změnit dodatečně na léčení ambulantní a 
naopak. Ústavní ochranné léčení může soud změnit za podmínek § 100 
odst. 1 nebo 2 na zabezpečovací detenci. Bez podmínek § 100 odst. 1 
nebo 2 může soud změnit ústavní ochranné léčení na zabezpečovací 
detenci, jestliže uložené a vykonávané ochranné léčení neplní svůj účel 
nebo nezajišťuje dostatečnou ochranu společnosti, zejména v případě, že 
pachatel utekl ze zdravotnického zařízení, užil násilí vůči zaměstnancům 
zdravotnického zařízení nebo jiným osobám ve výkonu ochranného 
léčení nebo opakovaně odmítl vyšetřovací nebo léčebné výkony či jinak 
projevil negativní postoj k ochrannému léčení. 
(6) Ochranné léčení trvá, dokud to vyžaduje jeho účel. Ústavní ochranné 
léčení trvá nejdéle dvě léta; nebude-li v této době léčba ukončena, 
rozhodne soud před skončením této doby o jejím prodloužení, a to i 
opakovaně, vždy však nejdéle o další dvě léta; jinak rozhodne o 
propuštění z ochranného léčení nebo o změně ústavního léčení na léčení 
ambulantní, ledaže má pachatel vinu na tom, že soud v uvedené době 
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nemohl rozhodnout; v takovém případě soud rozhodne bezodkladně po 
odpadnutí překážky bránící rozhodnutí. Trvání ochranného léčení 
uloženého podle odstavce 2 písm. b) může být ukončeno, jakmile se 
během jeho výkonu zjistí, že jeho účelu nelze dosáhnout; je-li nebezpečí, 
že odsouzený spáchá další trestný čin, soud v rozhodnutí o propuštění z 
ochranného léčení uloží odsouzenému dohled nad jeho chováním až na 
dobu pěti let; na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51. 
O propuštění z ochranného léčení rozhoduje soud. 
(7) Od výkonu ochranného léčení soud upustí, pominou-li před jeho 
započetím okolnosti, pro něž bylo uloženo. 
 

  40/2009 
330/2011 

§ 100 Zabezpečovací detence 
 (1) Soud uloží zabezpečovací detenci v případě uvedeném v § 47 odst. 
2, nebo jestliže pachatel činu jinak trestného, který by naplňoval znaky 
zločinu, není pro nepříčetnost trestně odpovědný, jeho pobyt na svobodě 
je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s 
přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na 
pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti. 
 (2) Soud může uložit zabezpečovací detenci vzhledem k osobě 
pachatele s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a jeho poměrům i 
tehdy, jestliže 
a) pachatel spáchal zločin ve stavu vyvolaném duševní poruchou, jeho 
pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené 
ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem 
působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti, nebo 
b) pachatel, který se oddává zneužívání návykové látky, znovu spáchal 
zločin, ač již byl pro zločin spáchaný pod vlivem návykové látky nebo v 
souvislosti s jejím zneužíváním odsouzen k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody nejméně na dvě léta, a nelze očekávat, že by bylo možné 
dosáhnout uložením ochranného léčení dostatečné ochrany společnosti, 
a to i s přihlédnutím k již projevenému postoji pachatele k ochrannému 
léčení. 
 (3) Zabezpečovací detenci může soud uložit samostatně, při upuštění od 
potrestání, anebo i vedle trestu. Byla-li zabezpečovací detence uložena 
vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody, vykoná se po výkonu nebo 
jiném ukončení trestu odnětí svobody. Byl-li uložen nepodmíněný trest 
odnětí svobody v době výkonu zabezpečovací detence, její výkon se na 
dobu výkonu takového trestu odnětí svobody přerušuje. Po skončení 
výkonu trestu se pokračuje ve výkonu zabezpečovací detence. 
 (4) Zabezpečovací detence se vykonává v ústavu pro výkon 
zabezpečovací detence se zvláštní ostrahou a s léčebnými, 
psychologickými, vzdělávacími, pedagogickými, rehabilitačními a 
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činnostními programy. 
 (5) Zabezpečovací detence potrvá, dokud to vyžaduje ochrana 
společnosti. Soud nejméně jednou za dvanáct měsíců a u mladistvých 
jednou za šest měsíců přezkoumá, zda důvody pro její další pokračování 
ještě trvají. 
 (6) Zabezpečovací detenci může soud změnit dodatečně na ústavní 
ochranné léčení, pominou-li důvody, pro něž byla uložena, a jsou 
současně splněny podmínky pro ústavní ochranné léčení. 
 (7) Od výkonu zabezpečovací detence soud upustí, pominou-li před 
jejím započetím okolnosti, pro něž byla uložena. 
 

  169/1999 
276/2013 
58/2017 

§ 41 Program zacházení  
(1) Program zacházení se zpracovává na základě komplexní zprávy o 
odsouzeném s ohledem na délku trestu, charakteristiku osobnosti a 
příčiny trestné činnosti.  
 (2) Komplexní zpráva je shrnutím výsledků psychologického, 
pedagogického, případně lékařského posouzení a jiných dostupných 
materiálů k osobě odsouzeného; její obsah je důvěrný.  
 (3) Program zacházení obsahuje konkrétně formulovaný cíl působení na 
odsouzeného, metody zacházení s odsouzeným směřující k dosažení cíle 
a způsob a četnost hodnocení. Pravidelnou součástí programu zacházení 
je určení způsobu zaměstnávání odsouzeného, jeho účasti na pracovní 
terapii, vzdělávání anebo jiné náhradní činnosti, směřující k vytvoření 
předpokladů pro jeho samostatný způsob života. Pokud u odsouzeného 
přichází v úvahu více variant programu zacházení, umožní se mu výběr.  
 (4) V rámci programu zacházení se pro odsouzené nezařazené do 
výstupního oddílu vytvářejí nejméně 3 měsíce před propuštěním 
podmínky pro soběstačný život v souladu se zákonem a za tím účelem se 
aktualizuje program zacházení. 
 (5) Při vypracování programu zacházení věznice podle potřeby 
spolupracuje s příslušnými orgány sociálního zabezpečení. 
 

  

  345/1999 
279/2017 

§ 94  (1) Odsouzení s poruchami duševními a s poruchami chování mohou 
vykonávat trest ve specializovaných oddílech věznic zřízených 
generálním ředitelem Vězeňské služby pouze na základě doporučení 
psychologa či psychiatra. 
 (2) Způsob zajišťování pořádku a bezpečnosti stanovený pro základní 
typ věznice a stupeň zabezpečení věznice s ostrahou, do kterých byli 
odsouzení uvedení v § 70 zákona umístěni, zůstává nedotčen. 
 (3) Specializované oddíly nelze zřizovat jako oddělení pro společný 
výkon trestu odsouzených zařazených do různých základních typů 
věznice a stupňů zabezpečení věznice s ostrahou. 
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Čl. 24 odst. 4 4. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byl v 
případě osob uvedených v odstavci 3 vypracován posudek ohledně 
nebezpečí, které tato osoba představuje, a možných rizik opakování 
některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, a to s cílem 
stanovit vhodné intervenční programy nebo opatření. 

141/1961 
558/1991 
265/2001 

§ 116 (1) Je-li třeba vyšetřit duševní stav obviněného, přibere se k tomu vždy 
znalec z oboru psychiatrie. 
 (2) Nelze-li duševní stav vyšetřit jinak, může soud a v přípravném 
řízení na návrh státního zástupce soudce nařídit, aby obviněný byl 
pozorován ve zdravotnickém ústavu, nebo je-li ve vazbě, též ve 
zvláštním oddělení nápravného zařízení. Proti tomuto usnesení je 
přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. 
 (3) Shledá-li znalec u obviněného příznaky nasvědčující jeho 
nepříčetnosti nebo zmenšené příčetnosti, vysloví se zároveň o tom, zda 
je jeho pobyt na svobodě nebezpečný. 

PT  

  141/1961 
274/2008 

§ 105 odst. 1 (1) Je-li k objasnění skutečnosti důležité pro trestní řízení třeba 
odborných znalostí, vyžádá orgán činný v trestním řízení odborné 
vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není 
postačující, přibere orgán činný v trestním řízení znalce. V přípravném 
řízení přibírá znalce ten orgán činný v trestním řízení, jež považuje 
znalecký posudek za nezbytný pro rozhodnutí, pokud byla věc vrácena k 
došetření, státní zástupce, a v řízení před soudem předseda senátu. O 
přibrání znalce se vyrozumí obviněný a v řízení před soudem též státní 
zástupce. Jiná osoba se o přibrání znalce vyrozumí, je-li k podání 
znaleckého posudku třeba, aby tato osoba něco konala nebo strpěla.  

  

Čl. 24 odst. 5 5. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby osoby 
uvedené v odstavci 3, kterým byly navrženy intervenční programy nebo 
opatření v souladu s odstavcem 4: 
a) byly plně informovány o důvodech návrhu; 
b) souhlasily s účastí v těchto programech nebo opatřeních s plným 
vědomím všech skutečností; 
c) mohly účast odmítnout a byly informovány o možných důsledcích 
takového odmítnutí. 

257/2000 § 2 odst. 1 (1) Probací se pro účely tohoto zákona rozumí organizování a 
vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným 
(dále jen "obviněný"), kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím 
svobody, včetně uložených povinností a omezení, sledování chování 
odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu 
odnětí svobody, dále individuální pomoc obviněnému a působení na něj, 
aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem 
uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních i 
společenských vztahů. 
 

PT  

  218/2003 § 15 odst. 2 Ukládání a druhy výchovných opatření 
(2) Výchovnými opatřeními jsou 
a) dohled probačního úředníka, 
b) probační program, 
c) výchovné povinnosti, 
d) výchovná omezení, 
e) napomenutí s výstrahou. 
 

  

   
218/2003 
 
 

 
§ 15 odst. 3 
 
 

 
(3) Výchovná opatření může soud pro mládež a v přípravném řízení 
státní zástupce ukládat se souhlasem osoby, proti níž se řízení vede, již v 
průběhu trestního řízení, a to nejdéle do jeho pravomocného skončení. 
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Mladistvý může kdykoli v průběhu řízení až do jeho pravomocného 
skončení svůj souhlas odvolat prohlášením adresovaným soudu pro 
mládež a v přípravném řízení státnímu zástupci, který vede řízení. 
Výkon výchovného opatření tím kon 

  218/2003 § 15 odst. 4 (4) Výchovná opatření usměrňují způsob života mladistvého, a tím 
podporují a zajišťují jeho výchovu. 
 

  

  218/2003 § 17 odst. 1 Probační program 
 (1) Probačním programem se rozumí zejména program sociálního 
výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program 
zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, 
rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních 
dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v 
běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul 
chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho 
vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a 
poškozeným. Probační program schvaluje ministr spravedlnosti a 
zapisuje se do seznamu probačních programů vedeného Ministerstvem 
spravedlnosti. 
  
 

  

  218/2003 
 
 
 
 
 
 

§ 17 odst. 2 (2) Soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce může uložit 
mladistvému povinnost podrobit se probačnímu programu podle 
odstavce 1, jestliže 
a) je vhodný vzhledem k potřebám mladistvého a zájmům společnosti, 
b) je mu poskytnuta dostatečná možnost seznámit se s obsahem 
probačního programu a 
c) mladistvý souhlasí se svou účastí na něm. 

  

  9600     
Čl. 25 odst. 1 Opatření proti internetovým stránkám obsahujícím nebo šířícím dětskou 

pornografii 
1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly 
neprodleně odstraněny internetové stránky obsahující nebo šířící dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na jejich území, a budou usilovat o 
odstranění i těch stránek, které jsou spravovány mimo jejich území. 

141/1961 
292/1993 

§ 8 odst. 1 
věta první 

(1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez 
zbytečného odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty 
vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich 
úkolů. 

PT  

  141/1961  
55/2017 

§ 78 Povinnost k předložení nebo vydání věci 
(1) Kdo má u sebe věc, která může sloužit pro důkazní účely, je povinen 
ji na vyzvání předložit soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu 
orgánu; je-li ji nutno pro účely náležitého zjištění skutečností důležitých 
pro trestní řízení zajistit, je povinen takovou věc na vyzvání těmto 
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orgánům vydat. Při vyzvání je třeba ho upozornit na to, že nevyhoví-li 
výzvě, může mu být věc odňata, jakož i na jiné následky nevyhovění (§ 
66). Vyzvat k předložení nebo vydání věci je oprávněn předseda senátu, 
v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. 
(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na listinu nebo na jiný 
hmotný nosič obsahující obrazový, zvukový nebo datový záznam, 
jejichž obsah se týká okolnosti, o které platí zákaz výslechu, ledaže 
došlo k zproštění povinnosti zachovat věc v tajnosti nebo k zproštění 
povinnosti mlčenlivosti. 
(3) Nikoho nelze nutit, aby předložil nebo vydal věc, jež v době, kdy je 
požádáno o její předložení nebo vydání, může sloužit jako důkaz proti 
němu nebo proti jeho osobě blízké; tím nejsou dotčena ustanovení o 
odnětí věci, domovní prohlídce, prohlídce jiných prostor a pozemků a 
osobní prohlídce. 
(4) Je-li to potřebné pro účely zabránění zmaření propadnutí nebo 
zabrání věci, orgán činný v trestním řízení uvedený v odstavci 1 vydá 
příkaz, že osoba, jíž byla věc zajištěna, nesmí po dobu zajištění takovou 
věc převést na jinou osobu nebo ji zatížit. Právní jednání učiněné v 
rozporu s tímto zákazem je neplatné; soud k neplatnosti přihlédne i bez 
návrhu. O tom je třeba tuto osobu poučit. 
(5) Osobě, která předložila nebo vydala věc, jež může sloužit pro 
důkazní účely, vydá orgán, který úkon provedl, ihned písemné potvrzení 
o převzetí věci nebo opis protokolu; věc v nich musí být dostatečně 
přesně popsána, tak, aby bylo možné určit její totožnost. 
(6) Orgán činný v trestním řízení, kterému byla vydána věc, jež může 
sloužit pro důkazní účely, ji převezme do úschovy. 
(7) Osoba, které byla věc zajištěna, má právo kdykoli žádat o vrácení 
takové věci. O takové žádosti musí orgán činný v trestním řízení 
uvedený v odstavci 1 neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, 
může ji tato osoba, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po 
uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí. 

  141/1961  
55/2017 

§ 79 Odnětí věci  
(1) Nebyla-li věc, která může sloužit pro důkazní účely, na vyzvání 
předložena nebo vydána tím, kdo ji má u sebe, může mu být na příkaz 
předsedy senátu a v přípravném řízení na příkaz státního zástupce nebo 
policejního orgánu odňata. Policejní orgán potřebuje k vydání takového 
příkazu předchozí souhlas státního zástupce; bez předchozího souhlasu 
může být příkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze 
předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu. 
(2) Nevykoná-li orgán, který příkaz k odnětí věci vydal, odnětí věci sám, 
provede je na podkladě příkazu policejní orgán. 
(3) K odnětí věci se podle možnosti přibere osoba, která není na věci 
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zúčastněna. 
(4) Na odňatou věc se obdobně použije § 78 odst. 4 až 7. 

  480/2004 § 5 Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací 
poskytovaných uživatelem 
(1) Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých 
uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, 
jen 
a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze 
případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele 
jsou protiprávní, nebo 
b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných 
informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil 
veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo 
znepřístupnění takovýchto informací. 
 (2) Poskytovatel služby uvedený v odstavci 1 odpovídá vždy za obsah 
uložených informací v případě, že vykonává přímo nebo nepřímo 
rozhodující vliv na činnost uživatele. 

  

Čl. 25 odst. 2  2. Členské státy mohou přijmout opatření umožňující zablokovat 
uživatelům internetu na svém území přístup k internetovým stránkám 
obsahujícím nebo šířícím dětskou pornografii. Tato opatření musí být 
stanovena transparentním způsobem a musí poskytovat dostatečné 
záruky, zejména aby bylo zajištěno, že toto omezení bude uplatňováno 
jen v nezbytných případech a přiměřeným způsobem a že uživatelé 
budou o důvodech tohoto omezení informováni. Mezi tyto záruky patří i 
možnost soudní nápravy. 

  Uvedené ustanovení je fakultativní, ČR se rozhodla jej netransponovat  
a ponechat tuto otázku na samoregulaci poskytovatelů internetového 
připojení pro území ČR. 

NT  

Čl. 26 Článek 26 
Nahrazení rámcového rozhodnutí 2004/68/SVV 
Tímto se ve vztahu k členských státům, které se účastní přijímání této 
směrnice, nahrazuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV, aniž by byly 
dotčeny další povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení 
tohoto rámcového rozhodnutí ve vnitrostátním právu. 
Odkazy na rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV se ve vztahu k členským 
státům, které se účastní přijímání této směrnice, považují za odkazy na 
tuto směrnici. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 27 Články 27 
Provedení 
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 
pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18. prosince 2013. 
2. Členské státy předloží Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, 
kterými ve svém vnitrostátním právu provádějí povinnosti, jež pro ně 
vyplývají z této směrnice. 
3. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

Čl. 28  Článek 28 
Podávání zpráv 
1. Do 18. prosince 2015 předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu, ve které zhodnotí, do jaké míry členské státy přijaly 
opatření nezbytná k dosažení souladu s touto směrnicí a případně připojí 
legislativní návrh. 
2. Do 18. prosince 2015 předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu, ve které vyhodnotí provádění opatření stanovených v 
článku 25. 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 29  Článek 29 
Vstup v platnost 
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 30 Článek 30 
Určení 
Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami. 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
12. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. 
Č 

Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 
předpisu 

1.  40/2009 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 01.01.2010 
2.  401/2012 Zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 27.11.2012 
3.  306/2009 zákon č. 306/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony 01.01.2010 
4.  330/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 
01.12.2011 

5.  420/2011 zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 01.01.2012 
6.  141/1961 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)  01.01.1962 
7.  57/1965 zákon č. 57/1965 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád) 01.08.1965 
8.  178/1990 zákon č. 178/1990 Sb.,kterým se mění a doplňuje trestní řád 01.07.1990 
9.  558/1991 zákon č. 558/1991 Sb.,kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství 01.01.1992 
10.  292/1993 zákon č. 292/1993 Sb.,kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o 

soudech a soudcích 
01.01.1994 
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11.  418/2011 zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 01.01.2012 
12.  152/1995 zákon č. 152/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších 
soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů  

01.09.1995 

13.  341/2011 Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 01.01.2011 
14.  148/1998 zákon č. 148/1998 Sb., ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 01.11.1998 
15.  265/2001 zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
01.01.2002 

16.  413/2005 zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006 
17.  177/2008 zákon č. 177/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 
01.07.2008 

18.  274/2008 zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009 
19.  459/2011 zákon č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony 01.01.2012 
20.  273/2012 zákon č. 273/2012, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
01. 10. 2012 

21.  29/2007 zákon č.  29/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím 
násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

20.02.2007 

22.  359/1999 zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí   01.04.2000 
23.  272/2001 zákon č. 272/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 01.01.2002 
24.  518/2002 zákon č. 518/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České 

republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb. 

01.01.2003 

25.  320/2002 Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003 
26.  134/2006 zákon č. 134/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

01.06.2006 

27.  269/1994 Zákon o Rejstříku trestů  
28.  357/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 30.10.2011, resp. 

27.04.2012 
29.  108/2006 Zákon  ze dne 14.03.2006 o sociálních službách 01.01.2007 
30.  89/2012 Zákon ze dne 3. února 2012, nový občanský zákoník 01. 01. 2014 
31.  303/2013 Zákon č. 303/2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 01. 01. 2014 
32.  563/2004 Zákon ze dne 24. 09. 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 01.01.2005 
33.  159/2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

01.09.2010 

34.  198/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2012 
35.  375/2011 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné 

službě 
01.04.2012 

36.  169/1999 Zákon o výkonu trestu odnětí svobody  01.01.2000 
37.  345/1999 Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody 01.01.2000 
38.  455/1991 Zákon o živnostenském podnikání 01.01.1992 
39.  130/2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 01.07.2008 
40.  155/2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 01.08.2010 
41.  351/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2012 
42.  193/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.09.2012 
43.  207/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 03. 08. 2011 
44.  218/2003 Zákon ze dne 25. června 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů 01.01.2004 
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45.  261/2007 Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008 
46.  273/2008 Zákon o Policii České republiky 01.01.2009 
47.     
48.  372/2011 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 01.04.2012 
49.  480/2004 Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů 07.09.2004 
50.  52/2009 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.04.2009 

 
51.  45/2013 Zákon o obětech trestných činů 01. 08. 2013 
52.  105/2013 Zákon č. 105/2013, o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 30.04.2013 
53.  126/2003 Zákon č. 126/2003, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů 01. 07. 2003 
54.  269/2007 Zákon č. 269/2007, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 
01. 01. 2008 

55.  313/2013 Zákon č. 313/2013, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 04.10.2013 
56.  276/2013 Zákon č. 276/2013,kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
01.01.2014 

57.  141/2014 Zákon č. 141/2014, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. 

01.08.2014 

58.  101/2014 ZÁKON ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

24.06.2014 

59.  257/2000 ZÁKON ze dne 14. července 2000 o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační  
a mediační službě) 

01.01.2001 

60.  262/2006 ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 01.01.2007 
61.  365/2011 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2012 
62.  41/2009 ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 01.03.2009 
63.  189/2008 ZÁKON ze dne 24. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie  

a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
01.07.2008 

64.  561/2004 ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 01.01.2005 
65.  204/2015 Zákon ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony 
1. 10. 2016 

66.  86/2015 Zákon ze dne 19. března 2015, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

1. 6. 2015 

67.  135/2016 Zákon ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 1. 10. 2016 
68.  183/2016 Zákon ze dne 24. května 2016, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 1. 12. 2016 
69.  455/2016 Zákon ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 2. 2017 
70.  55/2017 Zákon ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
18. 3. 2017 

71.  56/2017 Zákon ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 
77/2015 Sb., a další související zákony 

1. 4. 2017 

72.  57/2017 Zákon ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony 

1. 5. 2017 

73.  58/2017 Zákon ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody  
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

1. 10. 2017 

74.  59/2017 Zákon ze dne 19. ledna 2017 o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů 1. 3. 2018 
75.  150/2016 Zákon ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon 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 pozdějších 
předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. 7. 2016 

76.  264/2016 Zákon ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona 1. 1. 2017 
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77.  250/2014 Zákon ze dne 23. října 2014 o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 1. 1. 2015 
78.  254/2014 Zákon ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,  

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
1. 1. 2015 

79.  183/2017  Zákon ze dne 9. června 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 1.7. 2017 
80.  222/2017 Zákon ze dne 27. června 2017, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

a další související zákony 
15. 8. 2017 

81.  279/2017 Vyhláška ze dne 24. srpna 2017, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších 
předpisů 

1. 10. 2017 

82.  289/2017 Zákon ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

30. 9. 2017 

83.  287/2018 Zákon ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 1. 2. 2019 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č
. 

Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 
datum zahájení 
přípravy / stav 
přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 
vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 
účinnosti 

1. 8847 MV Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. V PSP konec října 2017 konec května 
2018 

2. 9600 MPS  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a 
mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 
 

 květen 2019 duben 2020 

 
3. Poznámky  
Poř.č
. 

Text poznámky 

1 K čl. 2 - Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku k §§ 191 až 193 „Součástí trestního zákoníku (z.č. 40/2009 Sb.) není definice pornografického díla především s ohledem na to, že posuzování tohoto pojmu 
nečiní v praxi potíží“. 

2 rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích 4 To 518/1995 vyložilo pojem „prostituce“ 
3 K čl. 10 odst. 2 - § 6 živnostenského zákona transponuje povinnost týkající se „organizovaných dobrovolných činností“ 
4 Komentář k § 365 TZ: Trestní zákoník ukládá povinnost překazit trestný čin a oznámit trestný čin každému, kdo se o tom hodnověrným způsobem dozví. Výjimka z oznámení již spáchaného trestného činu se 

vztahuje na advokáty a jeho zaměstnance a duchovní registrované církve nebo náboženské společnosti v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství (§ 368 odst. 3 první a druhá věta) 
5 K čl. 19 odst. 3 – každá situace je ze strany orgánů činných v trestním řízení vždy individuálně posouzena, ačkoliv tato povinnost není výslovně zatím zakotvena v žádném právním předpise. Je obsažena v 

Návrhu zákona o obětech trestných činů. 
6 K čl. 20 odst. 3 písm.b)  

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2009 -2010, stanoveného úkolu 5.3 „Zajistit optimální využívání speciálních výslechových místností pro traumatizované oběti a svědky trestné 
činnosti (zejména ženy a děti)“. 
 
Díky Programu zřizování speciálních výslechových místností pro dětské oběti a svědky Ministerstva vnitra, který realizoval v roce 2007 Odbor prevence kriminality ve spolupráci s Policejním prezídiem ČR a 
dále díky dotačním titulům Odboru prevence kriminality bylo do roku 2012  dosud zřízeno nebo inovováno celkem 36 Speciálních výslechových místností pro dětské oběti a svědky, a to v policejních 
objektech, ale také v civilních objektech (Praha, Beroun, Mělník, Kladno, Příbram, Slabec u Lišova, Plzeň, Klatovy, Liberec, Česká Lípa, Semily, Most, Rumburk, Chomutov, Kadaň, Rychnov nad Kněžnou, 
Trutnov, Náchod, Hradec Králové 2x, Cheb, Třebíč, Jihlava, Brno 3x, Blansko, Hodonín, Jeseník, Olomouc, Přerov, Ostrava, Frýdek – Místek, Opava, Krnov, Zlín). 
 
Hlavním cílem je zamezení sekundární viktimizace dětských obětí v rámci trestního řízení a posilování zákonnosti a kvality úkonů v trestním řízení, kde děti vystupují jako oběti či svědci. Tyto místnosti jsou 
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upraveny a vybaveny dle Standardů policejního prezídia tak, aby vzbuzovaly uklidňující atmosféru a dítě nebylo prostorem traumatizováno. Tyto místnosti jsou také vybaveny audio-vizuální technikou, která 
umožňuje kvalitní záznam výslechu. 
 
Koordinační skupiny specialistů SKPV (dále jen KS) zařazených na problematice mravnosti a mládeže. V této pracovní skupině jsou zástupci všech krajských ředitelství Policie ČR. 
 
 
Na jednání KS dne 22.března 2011 se členové skupiny dohodli, že je nezbytné zajistit pravidelné vzdělávání policistů, a to také s ohledem na nově příchozí pracovníky. Za tím účelem bylo navrženo ustanovení 
úzké, expertní skupiny v rámci KS. Dalším úkolem této expertní skupiny je připravit nové standardy pro vybavení speciálních výslechových místností. 
 
Členové skupiny působí také jako odborní garanti při zřizování nových výslechových místností (i v rámci krajských a městských programů prevence kriminality). 

7 K čl. 23 - Školení orgánů činných v trestním řízení, Expertní skupina Policie ČR, kampaně Vlády ČR – Stop násilí na dětech vychází z Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR 
na období 2008-2018, kampaně nevládních organizací (Nadace Naše dítě, Bílý kruh bezpečí, apod.), Národní programy vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy podle § 3 a 4 z.č. 561/2004 Sb.) 

8 K čl. 25 - Nadace Naše dítě a její kampaň „Internet Hotline“ 
9 K článku 14 - Nezahájení trestního stíhání obětí a neukládání sankcí obětem 

Členské státy v souladu se základními zásadami svého právního řádu přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby jejich příslušné vnitrostátní orgány měly pravomoc nezahájit trestní stíhání dětí, které se 
staly obětí pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování za svou účast v trestných činnostech, k jejichž spáchání byly přinuceny v přímém důsledku toho, že byly oběťmi některého z činů uvedených v čl. 
4 odst. 2, 3, 5 a 6 a v čl. 5 odst. 6. 
Ustanovení § 203 vyjadřuje obecnou právní zásadu, že nemůže být trestná osoba, k jejíž ochraně je příslušné trestněprávní ustanovení určeno. 

10 K článku 17 odst. 2 písm. a) - Každý členský stát informuje Komisi v případě, že se rozhodne rozšířit svou působnost na trestné činy uvedené v článcích 3 až 7 spáchané mimo jeho území, například pokud: 
b) je trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby usazené na jeho území nebo. 
Transpozice tohoto ustanovení čl. 17 odst. 2 písm. a) je na uvážení členských států EU. CZ transponovala část z ustanovení čl. 17 odst. 2 písm. a). 

11 K článku 25 odst. 2 – samoregulace poskytovatelů internetového připojení pro území ČR (Internet Service Providers) 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32011L0099_190301.doc      str. 1 z 36   

Celex: 32011L0099 Lhůta pro implementaci 11.1.2015 Úřední věstník                     L 338 2011 Gestor MSp Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
Čl. 1 Cíl  

Tato směrnice stanoví pravidla umožňující justičnímu nebo 
rovnocennému orgánu ve členském státě, v němž bylo přijato ochranné 
opatření s cílem ochrany osoby před trestným činem jiné osoby, jenž 
může ohrozit její život, tělesnou nebo duševní integritu, důstojnost, 
osobní svobodu nebo sexuální integritu, vydat evropský ochranný příkaz 
umožňující příslušnému orgánu v jiném členském státě pokračovat v 
ochraně této osoby na území tohoto jiného členského státu, v důsledku 
spáchání trestného činu nebo údajného spáchání trestného činu podle 
vnitrostátního práva vydávajícího státu. 

104/2013 
77/2015 

§ 340 odst. 1 Působnost 
(1) Ustanovení této hlavy se užijí na zajištění pokračování ochrany před 
trestnou činností na základě evropského ochranného příkazu na území  
a) jiného členského státu, pokud byla určité osobě poskytnuta 

ochranným příkazem vydaným v trestním řízení vedeném v České 
republice, nebo 

b) České republiky, pokud byla určité osobě poskytnuta ochranným 
příkazem vydaným v trestním řízení vedeném v jiném členském 
státu. 

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 340 odst. 2 (2) Podle této hlavy se postupuje ve vztahu k jiným členským státům, 
pro které je závazný právní předpis Evropské unie upravující evropský 
ochranný příkaz39). 

  

Čl. 2 odst. 1 Definice  
Pro účely této směrnice se rozumí: 
„evropským ochranným příkazem“ rozhodnutí přijaté justičním nebo 
rovnocenným orgánem členského státu v souvislosti s ochranným 
opatřením, na jehož základě justiční či rovnocenný orgán jiného 
členského státu přijme jakékoli vhodné opatření nebo jakákoliv vhodná 
opatření podle svého vnitrostátního práva s cílem pokračovat v ochraně 
chráněné osoby; 

104/2013 
77/2015  

§ 341 odst. 1 
 
 
 
 
 
 

(1) Evropský ochranný příkaz vydává na základě ochranného příkazu 
uvedeného v odstavci 2 
a) justiční orgán podle tohoto zákona, nebo 
b) justiční nebo rovnocenný orgán jiného členského státu podle jeho 
právního řádu. 
 

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 345 odst. 2 (2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném 
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný 
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené. 

  

Čl. 2 odst. 2 „ochranným opatřením“ rozhodnutí v trestních věcech přijaté 
vydávajícím státem v souladu s jeho vnitrostátním právem hmotným i 
procesním, jímž se osobě, která představuje nebezpečí, ukládá jeden 
nebo více zákazů nebo omezení uvedených v článku 5 za účelem 
ochrany chráněné osoby před trestným činem, který může ohrozit její 
život, tělesnou nebo duševní integritu, důstojnost, osobní svobodu nebo 
sexuální integritu; 

104/2013 
77/2015 
 

§ 341 odst. 2 (2) Ochranným příkazem se rozumí rozhodnutí vydané v trestním řízení 
soudem a v přípravném řízení soudcem nebo státním zástupcem, nebo 
rozhodnutí vydané v trestním řízení příslušným orgánem jiného 
členského státu, pokud bylo vydáno za účelem ochrany osoby před 
trestným činem, který může ohrozit její život, zdraví, svobodu nebo 
lidskou důstojnost, a podezřelému, obviněnému nebo odsouzenému 
ukládá  
a) zákaz vstupu do určitých míst nebo vymezených oblastí, které osoba 
chráněná ochranným příkazem navštěvuje nebo kde pobývá, 
b) zákaz nebo omezení styku s osobou chráněnou ochranným příkazem, 
včetně styků prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo 
jinými obdobnými prostředky, nebo 
c) zákaz nebo omezení týkající se přiblížení se osobě chráněné 
ochranným příkazem blíže než na stanovenou vzdálenost. 

PT   

Čl. 2 odst. 3 „chráněnou osobou“ fyzická osoba, která je předmětem ochrany 
vyplývající z ochranného opatření přijatého vydávajícím státem; 

104/2013  
77/2015 
 

§ 341 odst. 3 (3) Chráněnou osobou se rozumí osoba, na jejíž ochranu byl vydán 
ochranný příkaz. 
 

PT  

Čl. 2 odst. 4 „osobou, která představuje nebezpečí“, fyzická osoba, jíž byl uložen 
jeden nebo více zákazů nebo omezení uvedených v článku 5; 

104/2013 
77/2015 

§ 341 odst. 4 (4) Ohrožující osobou se rozumí osoba, které byl uložen zákaz nebo 
omezení ochranným příkazem. 

PT  
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(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
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Poznám
ka 

 
Čl. 2 odst. 5 „vydávajícím státem“ členský stát, v němž bylo přijato ochranné 

opatření, na jehož podkladě byl vydán evropský ochranný příkaz; 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 2 odst. 6 „vykonávajícím státem“ členský stát, kterému byl evropský ochranný 
příkaz předán za účelem jeho uznání; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 2 odst. 7 „státem dohledu“ členský stát, jemuž byl postoupen rozsudek ve smyslu 
článku 2 rámcového rozhodnutí 2008/947/SVV nebo rozhodnutí o 
opatřeních dohledu ve smyslu článku 4 rámcového rozhodnutí 
2009/829/SVV. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 3 odst. 1 Stanovení příslušných orgánů 
Každý členský stát informuje Komisi, který justiční či rovnocenný orgán 
nebo orgány jsou podle jeho vnitrostátního práva příslušné vydávat a 
uznávat evropský ochranný příkaz v souladu s touto směrnicí, je-li daný 
členský stát vydávajícím nebo vykonávajícím státem. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 3 odst. 2 Komise zpřístupní obdržené informace všem členským státům. Členské 
státy informují Komisi o veškerých změnách informací uvedených v 
odstavci 1. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 4 odst. 1 Účast ústředního orgánu  
Každý členský stát může určit ústřední orgán nebo více ústředních 
orgánů, dovoluje-li to jeho právní systém, které budou nápomocny 
příslušným orgánům. 

104/2013 
77/2015 

§ 342 odst. 3 (3) Ministerstvo na žádost soudu a Nejvyšší státní zastupitelství na 
žádost státního zástupce poskytne součinnost při zjištění potřebných 
informací, zejména při zjištění příslušného orgánu jiného členského 
státu, kterému má být zaslán evropský ochranný příkaz, nebo při ověření 
podmínek stanovených právním řádem tohoto členského státu pro jeho 
uznání a přijetí návazných opatření. Stejnou součinnost poskytne 
ministerstvo na žádost orgánu jiného členského státu při zjištění 
potřebných informací, pokud jde o příslušné orgány České republiky 
nebo ověření podmínek stanovených právním řádem České republiky. 
 

PT  

Čl. 4 odst. 2 Členský stát může, je-li to nezbytné kvůli organizaci jeho vnitřního 
justičního systému, přenést na svůj ústřední orgán nebo orgány 
odpovědnost za administrativní doručení a převzetí evropského 
ochranného příkazu a za veškerý další související úřední písemný styk. 
V důsledku toho lze veškerou komunikaci, konzultace, výměny 
informací, dotazy a oznámení mezi příslušnými orgány řešit případně za 
pomoci určeného ústředního orgánu nebo orgánů dotčeného členského 
státu. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  

Čl. 4 odst. 3 Členský stát, který hodlá využít možností uvedených v tomto článku, 
sdělí Komisi informace o určeném ústředním orgánu nebo orgánech. 
Tyto údaje jsou závazné pro všechny orgány vydávajícího státu. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  
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Ustanovení 
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Poznám
ka 

 
Čl. 5 písm. a) Nezbytnost existence ochranného opatření podle vnitrostátního 

práva  
Evropský ochranný příkaz lze vydat pouze tehdy, pokud bylo ve 
vydávajícím státě již přijato ochranné opatření ukládající osobě, která 
představuje nebezpečí, jeden nebo více z těchto zákazů nebo omezení:  

a) zákaz vstupu do určitých lokalit, míst nebo vymezených 
oblastí, kde chráněná osoba pobývá nebo které navštěvuje; 

40/2009 § 48 odst. 4 
písm. e)  

(4) Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit 
zejména  
… 
e) zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a 
jiných společenských akcí a styku s určitými osobami, 
…  

PT  

  40/2009 § 48 odst. 4 
písm. f) 

(4) Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit 
zejména  
… 
f) zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných 
zájmů jiných osob, 
… 

  

  141/1961 
45/2013 
 
 
 

§ 88c písm. 
b)  

Předběžným opatřením může být obviněnému uložen 
… 
b) zákaz vstoupit do společného obydlí obývaného s poškozeným a jeho 
bezprostředního okolí a zdržovat se v takovém obydlí (dále jen „zákaz 
vstupu do obydlí“),  
… 
 

  

  141/1961 
45/2013 

§ 88c písm. 
d) 

Předběžným opatřením může být obviněnému uložen 
… 
d) zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě, 
 

  

  141/1961 
45/2013 
 

§ 88e odst. 1 
 

Zákaz vstupu do obydlí 
(1) Zákaz vstupu do obydlí spočívá v nepřípustnosti vstupu obviněného 
do společného obydlí obývaného s poškozeným a jeho bezprostředního 
okolí, a v nepřípustnosti zdržovat se v takovém obydlí. 
 

  

  141/1961 
45/2013 
 

§ 88e odst. 2 
 

(2) V rozhodnutí o zákazu vstupu do obydlí se obviněnému zakáže 
vstupovat do obydlí a jeho bezprostředního okolí a zdržovat se v obydlí. 
Rozhodnutí musí vedle obecných náležitostí (§ 134 odst. 1 a 2) dále 
obsahovat jméno a příjmení obviněného, přesné označení obydlí a 
vymezení jeho bezprostředního okolí a poučení o právech a 
povinnostech obviněného včetně poučení o následcích nesplnění 
povinnosti uvedené v odstavci 4 i o důsledcích neplnění uloženého 
předběžného opatření. 
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  141/1961 

45/2013 
 

§ 88e odst. 3 
 

(3) Bylo-li proti obviněnému použito vykázání podle jiného právního 
předpisu, v rozhodnutí o vyslovení zákazu vstupu do obydlí se uvede, že 
zákaz vstupu do obydlí počíná až prvním dnem následujícím po 
skončení výkonu vykázání podle jiného právního předpisu. Důvody pro 
vyslovení zákazu vstupu do obydlí se jinak oproti vykázání podle jiného 
právního předpisu posuzují samostatně. 
 

  

  141/1961 
45/2013 
 

§ 88e odst. 4 
 

 (4) Obviněný je po oznámení rozhodnutí uvedeného v odstavci 2 
povinen opustit neprodleně obydlí a jeho bezprostřední okolí v rozsahu 
vymezeném v usnesení, a zdržet se vstupu do těchto prostor. 

  

  141/1961 
45/2013 

 

§ 88e odst. 5 
 

(5) Obviněný je po oznámení rozhodnutí uvedeného v odstavci 2 
oprávněn vzít si před opuštěním obydlí věci sloužící jeho osobní 
potřebě, osobní cennosti a osobní doklady 

 

  

  141/1961 
45/2013 
 

§ 88e odst. 6 
 

(6) Z důležitých důvodů lze obviněnému umožnit vzít si v průběhu 
trvání zákazu vstupu do obydlí z něj věci nezbytné pro podnikání nebo 
pro výkon povolání. Ohledně přítomnosti orgánu činného v trestním 
řízení platí § 88d odst. 2 obdobně. 

  

  141/1961 
45/2013 
 

§ 88g odst. 1 
 

Zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě 
(1) Rozhodnutí o zákazu zdržovat se na konkrétně vymezeném místě 
musí vedle obecných náležitostí (§ 134 odst. 1 a 2) obsahovat přesné 
vymezení konkrétního místa, ve kterém se obviněný nesmí zdržovat; 
ustanovení § 88e odst. 2 se použije přiměřeně. 

  

  141/1961 
45/2013 

§ 88g odst. 2 (2) Z důležitých důvodů lze obviněnému povolit, aby se po stanovenou 
dobu zdržoval na místě, na které se vztahuje zákaz uvedený v odstavci 1. 

  

  218/2003 § 19 odst. 1 
písm. c)  

(1) Soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce může 
mladistvému uložit výchovné omezení, kterým stanoví, aby zejména 
c) nezdržoval se na určitém místě, 
 

  

  218/2003 § 19 odst. 2 (2) Výchovné omezení podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) a g) smí být 
mladistvému uloženo jen tak, aby nenarušilo jeho přípravu na budoucí 
povolání, především plnění povinností souvisejících se vzdělávacím 
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ka 

 
programem školy, nebo výkon povolání či zaměstnání. 

   
104/2013 
77/2015 

 
§ 354 odst. 1 

 
(1) Justiční orgán, který je příslušný k výkonu ochranného příkazu, 
může na žádost chráněné osoby vydat evropský ochranný příkaz, 
zdržuje-li se chráněná osoba nebo má-li bydliště na území jiného 
členského státu, nebo zamýšlí-li se v něm zdržovat nebo mít bydliště. 
Justiční orgán při zvažování, zda vydá evropský ochranný příkaz, 
zejména zohlední dobu, po kterou se chráněná osoba zamýšlí zdržovat 
nebo mít bydliště v jiném členském státu, a míru jejího ohrožení. Před 
vydáním evropského ochranného příkazu justiční orgán ověří, že 
ochranný příkaz, na jehož základě má být vydán, ukládá některý ze 
zákazů nebo omezení odpovídajících zákazům nebo omezením 
uvedeným v § 341 odst. 2. Nevydá-li justiční orgán evropský ochranný 
příkaz, rozhodne o zamítnutí žádosti chráněné osoby.  
 

  

Čl. 5 písm. b) zákaz nebo omezení kontaktů, v jakékoli formě, s chráněnou osobou, 
včetně kontaktů prostřednictvím telefonu, elektronické či běžné pošty, 
faxem či jakýmikoli jinými prostředky; nebo 
 

40/2009 
 

§ 48 odst. 4 
písm. e)  

Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit 
zejména  
… 
e) zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a 
jiných společenských akcí a styku s určitými osobami, 
… 

PT  

  40/2009 § 48 odst. 4 
písm. f) 

Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit 
zejména 
… 
f) zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných 
zájmů jiných osob, 
 

  

  141/1961 
45/2013 
 

§ 88c písm. 
a) 
 

Předběžným opatřením může být obviněnému uložen 
a) zákaz styku s poškozeným, osobami jemu blízkými nebo s jinými 
osobami, zejména svědky (dále jen „zákaz styku s určitými osobami“), 
 

  

  141/1961 
45/2013 
 

§ 88d 
 

Zákaz styku s určitými osobami 
(1) Zákaz styku s určitými osobami spočívá v nepřípustnosti jakéhokoli 
kontaktování nebo vyhledávání poškozeného, osob mu blízkých nebo 
jiných osob, zejména svědků, a to i prostřednictvím sítě elektronických 
komunikací nebo jiných obdobných prostředků. 
(2) Z důležitých důvodů se povolí setkání obviněného s poškozeným, 
osobou mu blízkou nebo jinou osobou. Setkání se uskuteční vždy za 
přítomnosti orgánu činného v trestním řízení, který v době setkání vede 
řízení, nebo na základě jeho pověření za přítomnosti probačního 
úředníka. Setkání se neprodleně ukončí, objeví-li se v jeho průběhu 
okolnosti, které brání jeho pokračování, zejména vyvolá-li obviněný v 
poškozeném, osobě mu blízké nebo jiné osobě důvodnou obavu z 
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uskutečnění jednání uvedeného v § 88b odst. 2 nebo se pokusí ovlivnit 
jejich výpověď. 
 

  218/2003 § 19 odst. 1 
písm. b)  

(1) Soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce může 
mladistvému uložit výchovné omezení, kterým stanoví, aby zejména 
b) nestýkal se s určitými osobami, 
 

  

  218/2003 § 19 odst. 2 2) Výchovné omezení podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) a g) smí být 
mladistvému uloženo jen tak, aby nenarušilo jeho přípravu na budoucí 
povolání, především plnění povinností souvisejících se vzdělávacím 
programem školy, nebo výkon povolání či zaměstnání. 

  

  104/2013 
77/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 354 odst. 1  (1) Justiční orgán, který je příslušný k výkonu ochranného příkazu, 
může na žádost chráněné osoby vydat evropský ochranný příkaz, 
zdržuje-li se chráněná osoba nebo má-li bydliště na území jiného 
členského státu, do kterého má být evropský ochranný příkaz zaslán, 
nebo zamýšlí-li se v něm zdržovat nebo mít bydliště. Justiční orgán při 
zvažování, zda vydá evropský ochranný příkaz, zejména zohlední dobu, 
po kterou se chráněná osoba zamýšlí zdržovat nebo mít bydliště v jiném 
členském státu, a míru jejího ohrožení. Před vydáním evropského 
ochranného příkazu justiční orgán ověří, že ochranný příkaz, na jehož 
základě má být vydán, ukládá některý ze zákazů nebo omezení 
odpovídajících zákazům nebo omezením uvedeným v § 341 odst. 2. 
Nevydá-li justiční orgán evropský ochranný příkaz, rozhodne o 
zamítnutí žádosti chráněné osoby.  

  

  9600     
Čl. 5 písm. c) zákaz nebo omezení týkající se přiblížení se chráněné osobě blíže než na 

předepsanou vzdálenost. 
 

40/2009 
 

§ 48 odst. 4  Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit 
zejména  
e) zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a 
jiných společenských akcí a styku s určitými osobami,  
f) zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných 
zájmů jiných osob, 
 

PT  
 

  218/2003 § 19 odst. 1 
písm. b)  

(1) Soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce může 
mladistvému uložit výchovné omezení, kterým stanoví, aby zejména 
b) nestýkal se s určitými osobami, 
 

  

  218/2003 
 

§ 19 odst. 2 (2) Výchovné omezení podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) a g) smí být 
mladistvému uloženo jen tak, aby nenarušilo jeho přípravu na budoucí 
povolání, především plnění povinností souvisejících se vzdělávacím 
programem školy, nebo výkon povolání či zaměstnání. 
 

  

  104/2013 § 354 odst. 1 (1) Justiční orgán, který je příslušný k výkonu ochranného příkazu,   
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77/2015 může na žádost chráněné osoby vydat evropský ochranný příkaz, 

zdržuje-li se chráněná osoba nebo má-li bydliště na území jiného 
členského státu, do kterého má být evropský ochranný příkaz zaslán, 
nebo zamýšlí-li se v něm zdržovat nebo mít bydliště. Justiční orgán při 
zvažování, zda vydá evropský ochranný příkaz, zejména zohlední dobu, 
po kterou se chráněná osoba zamýšlí zdržovat nebo mít bydliště v jiném 
členském státu, a míru jejího ohrožení. Před vydáním evropského 
ochranného příkazu justiční orgán ověří, že ochranný příkaz, na jehož 
základě má být vydán, ukládá některý ze zákazů nebo omezení 
odpovídajících zákazům nebo omezením uvedeným v § 341 odst. 2. 
Nevydá-li justiční orgán evropský ochranný příkaz, rozhodne o 
zamítnutí žádosti chráněné osoby.  
 

Čl. 6 odst. 1 Vydání evropského ochranného příkazu  
Evropský ochranný příkaz může být vydán, pokud se chráněná osoba 
rozhodne pobývat, nebo již pobývá, v jiném členském státě, nebo pokud 
se chráněná osoba rozhodne se zdržovat, nebo se již zdržuje v jiném 
členském státě. Při rozhodování o vydání evropského ochranného 
příkazu zohlední příslušný orgán ve vydávajícím státě mimo jiné dobu či 
doby, po které se chráněná osoba hodlá zdržovat ve vydávajícím státě, a 
závažnost potřeby ochrany. 

104/2013 
77/2015 
 

§ 343 odst. 1 (1) Evropský ochranný příkaz vydaný jiným členským státem lze převzít 
za účelem rozhodnutí o jeho uznání, pokud jde o rozhodnutí vydané 

a) justičním nebo rovnocenným orgánem jiného členského státu na 
základě ochranného příkazu vydaného v trestním řízení a 

na žádost chráněné osoby, která se zdržuje nebo má bydliště na 
území České republiky, nebo se zde zamýšlí zdržovat nebo mít bydliště. 

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 1 Vydání, změna a zrušení evropského ochranného příkazu 
(1) Justiční orgán, který je příslušný k výkonu ochranného příkazu, 
může na žádost chráněné osoby vydat evropský ochranný příkaz, 
zdržuje-li se chráněná osoba nebo má-li bydliště na území jiného 
členského státu, nebo zamýšlí-li se v něm zdržovat nebo mít bydliště. 
Justiční orgán při zvažování, zda vydá evropský ochranný příkaz, 
zejména zohlední dobu, po kterou se chráněná osoba zamýšlí zdržovat 
nebo mít bydliště v jiném členském státu, a míru jejího ohrožení. Před 
vydáním evropského ochranného příkazu justiční orgán ověří, že 
ochranný příkaz, na jehož základě má být vydán, ukládá některý ze 
zákazů nebo omezení odpovídajících zákazům nebo omezením 
uvedeným v § 341 odst. 2. Nevydá-li justiční orgán evropský ochranný 
příkaz, rozhodne o zamítnutí žádosti chráněné osoby. 
  

  

  104/2013 
77/2015 

§ 355 odst. 1  (1) Justiční orgán, který vydal evropský ochranný příkaz, jej zašle 
příslušnému orgánu jiného členského státu, ve kterém se chráněná osoba 
zdržuje nebo má bydliště nebo  
ve kterém se zamýšlí zdržovat anebo mít bydliště, za účelem jeho uznání 
a přijetí návazných opatření.  

  

Čl. 6 odst. 2 Justiční či rovnocenný orgán vydávajícího státu může vydat evropský 
ochranný příkaz pouze na žádost chráněné osoby a po ověření, že 

104/2013 
77/2015 

§ 343 odst. 1 (1) Evropský ochranný příkaz vydaný jiným členským státem lze převzít 
za účelem rozhodnutí o jeho uznání, pokud jde o rozhodnutí vydané 

PT  
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ka 

 
ochranné opatření splňuje požadavky stanovené v článku 5. b) justičním nebo rovnocenným orgánem jiného členského státu na 

základě ochranného příkazu vydaného v trestním řízení a 
c) na žádost chráněné osoby, která se zdržuje nebo má bydliště na 

území České republiky, nebo se zde zamýšlí zdržovat nebo mít 
bydliště.  

 
  104/2013 

77/2015 
§ 354 odst. 1 Vydání, změna a zrušení evropského ochranného příkazu 

(1)Justiční orgán, který je příslušný k výkonu ochranného příkazu, může 
na žádost chráněné osoby vydat evropský ochranný příkaz, zdržuje-li se 
chráněná osoba nebo má-li bydliště na území jiného členského státu, 
nebo zamýšlí-li se v něm zdržovat nebo mít bydliště. Justiční orgán při 
zvažování, zda vydá evropský ochranný příkaz, zejména zohlední dobu, 
po kterou se chráněná osoba zamýšlí zdržovat nebo mít bydliště v jiném 
členském státu, a míru jejího ohrožení. Před vydáním evropského 
ochranného příkazu justiční orgán ověří, že ochranný příkaz, na jehož 
základě má být vydán, ukládá některý ze zákazů nebo omezení 
odpovídajících zákazům nebo omezením uvedeným v § 341 odst. 2. 
Nevydá-li justiční orgán evropský ochranný příkaz, rozhodne o 
zamítnutí žádosti chráněné osoby.  

  

Čl. 6 odst. 3 Chráněná osoba může podat žádost o vydání evropského ochranného 
příkazu buď příslušnému orgánu vydávajícího státu, nebo příslušnému 
orgánu vykonávajícího státu. Jestliže se žádost podává ve vykonávajícím 
státě, předá tamní příslušný orgán tuto žádost co nejdříve příslušnému 
orgánu vydávajícího státu. 

104/2013 
77/2015 

§ 343 odst. 2 
 
 
 
 
 

(2) Požádá-li chráněná osoba o vydání evropského ochranného příkazu 
justiční orgán a ochranný příkaz, na jehož základě má být vydán 
evropský ochranný příkaz, byl vydán v jiném členském státu, justiční 
orgán žádost neprodleně postoupí příslušnému orgánu jiného členského 
státu. 

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 1 (1) Justiční orgán, který je příslušný k výkonu ochranného příkazu, 
může na žádost chráněné osoby vydat evropský ochranný příkaz, 
zdržuje-li se chráněná osoba nebo má-li bydliště na území jiného 
členského státu, nebo zamýšlí-li se v něm zdržovat nebo mít bydliště. 
Justiční orgán při zvažování, zda vydá evropský ochranný příkaz, 
zejména zohlední dobu, po kterou se chráněná osoba zamýšlí zdržovat 
nebo mít bydliště v jiném členském státu, a míru jejího ohrožení. Před 
vydáním evropského ochranného příkazu justiční orgán ověří, že 
ochranný příkaz, na jehož základě má být vydán, ukládá některý ze 
zákazů nebo omezení odpovídajících zákazům nebo omezením 
uvedeným v § 341 odst. 2. Nevydá-li justiční orgán evropský ochranný 
příkaz, rozhodne o zamítnutí žádosti chráněné osoby. 
 

  

Čl. 6 odst. 4 Před vydáním evropského ochranného příkazu má osoba, která 
představuje nebezpečí, právo být slyšena a právo podat opravný 
prostředek proti ochrannému opatření, pokud se jí těchto práv nedostalo 
během řízení, jehož výsledkem bylo přijetí ochranného opatření. 

141/1961 
265/2001 
45/2013 
 

§ 73 odst. 1 
písm. d)  

Nahrazení vazby zárukou, dohledem, předběžným opatřením nebo 
slibem 
(1) Je-li dán důvod vazby uvedený v § 67 písm. a) nebo c), může orgán 
rozhodující o vazbě ponechat obviněného na svobodě nebo ho propustit 
na svobodu, jestliže 

PT  
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d) zároveň rozhodne o uložení některého z předběžných opatření. 
 

  141/1961 
459/2011 

§ 73d odst. 1 (1) Koná-li se hlavní líčení nebo veřejné zasedání, jehož se účastní 
obviněný, rozhodne soud i o vazbě, je-li to potřebné vzhledem ke 
stanoveným lhůtám. 
 

  

  141/1961 
459/2011 

§ 73d odst. 2 (2) Rozhoduje-li soud o vzetí obviněného do vazby mimo hlavní líčení 
nebo veřejné zasedání, nebo rozhoduje-li soudce o vzetí do vazby v 
přípravném řízení, rozhoduje vždy ve vazebním zasedání. 
 

  

  141/1961 
459/2011 

§ 73d odst. 3 (3) V jiných případech než uvedených v odstavcích 1 a 2 se rozhoduje 
ve vazebním zasedání, jestliže o to obviněný výslovně požádá, nebo 
soud a v přípravném řízení soudce považuje osobní slyšení obviněného 
za potřebné pro účely rozhodnutí o vazbě. Vazební zasedání však není 
třeba konat, i když o jeho konání obviněný výslovně požádal, jestliže 
 a) obviněný se jej následně odmítl zúčastnit, 
 b) obviněný byl slyšen k vazbě v posledních šesti týdnech, neuvedl 
žádné nové okolnosti podstatné pro rozhodnutí o vazbě nebo jím 
uváděné okolnosti zjevně nemohou vést ke změně rozhodnutí o vazbě, 
 c) zdravotní stav obviněného neumožňuje jeho výslech, nebo 
 d) obviněný se propouští z vazby. 
 

  

  141/1961 
459/2011 

§ 74 odst. 1 (1) Proti rozhodnutí o vazbě (§ 68, 69, 71, 71a, 72, § 72a odst. 3, § 73 a 
73a) je přípustná stížnost. Na rozhodování o stížnosti proti rozhodnutí o 
vazbě se obdobně užijí ustanovení o vazebním zasedání (§ 73d až 73g). 
  

  

  141/1961 
459/2011 

§ 74 odst. 2 (2) Odkladný účinek má pouze stížnost stran proti rozhodnutí  
o připadnutí peněžité záruky státu a stížnost státního zástupce proti 
rozhodnutí o propuštění obviněného z vazby, nejde-li o propuštění z 
vazby po vyhlášení zprošťujícího rozsudku. Byl-li však státní zástupce 
přítomen při vyhlášení rozhodnutí, má jeho stížnost odkladný účinek jen 
tehdy, byla-li podána ihned po vyhlášení rozhodnutí. 
 

  

  141/1961 
459/2011 

§ 74 odst. 3 (3) Rozhodne-li soud na základě stížnosti o zrušení rozhodnutí o vzetí 
obviněného do vazby nebo o dalším trvání vazby [§ 149 odst. 1 písm. 
b)], může věc vrátit k novému projednání a rozhodnutí pouze z důvodu 
závažných vad rozhodnutí. V takovém případě musí být obviněný 
neprodleně propuštěn z vazby. 
 

  

  141/1961 
45/2013 
 
 

§ 88m odst. 
1 
 
 

Rozhodování o předběžných opatřeních 
(1) Rozhodnutí o předběžném opatření musí být odůvodněno též 
skutkovými okolnostmi. 
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  141/1961 

45/2013 
 

§ 88m odst. 
2 
 

(2) O uložení předběžných opatření zákazu styku s určitými osobami, 
zákazu držet a přechovávat věci, které mohou sloužit k páchání trestné 
činnosti, zákazu užívat, držet nebo přechovávat alkoholické nápoje nebo 
jiné návykové látky a zákazu her a sázek rozhoduje předseda senátu a v 
přípravném řízení státní zástupce. 
 

  

  141/1961 
45/2013 
 

§ 88m odst. 
3 
 

(3) O uložení ostatních předběžných opatření rozhoduje předseda senátu 
a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. 
 

  

  141/1961 
45/2013 
 

§ 88m odst. 
4 
 

(4) V případech uvedených v § 88d odst. 2, § 88g odst. 2 a § 88l odst. 2 
rozhoduje podle povahy uloženého předběžného opatření předseda 
senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo na návrh státního 
zástupce soudce. 
 

  

  141/1961 
45/2013 
 

§ 88m odst. 
5 
 

(5) O rozhodnutí, kterým se ukládá zákaz styku obviněného rodiče s 
dítětem, je třeba neprodleně vyrozumět orgán sociálně-právní ochrany 
dětí. V případě, že se rozhodnutím povolí setkání obviněného rodiče s 
dítětem, předseda senátu nebo v přípravném řízení státní zástupce 
vyrozumí včas orgán sociálně-právní ochrany dětí, aby se mohl setkání 
účastnit. 
 

  

  141/1961 
45/2013 
 

§ 88m odst. 
6 
 

(6) Při ukládání předběžných opatření přihlédne orgán činný v trestním 
řízení k opatřením, která již byla obviněnému uložena i podle jiného 
právního předpisu. 
 

  

  141/1961 
45/2013 
 

§ 88m odst. 
7 
 

(7) Proti rozhodnutím podle odstavců 2 až 4 je přípustná stížnost. 
 

  

  141/1961 
459/2011 
 

§ 202 odst. 1 (1) Hlavní líčení se koná za stálé přítomnosti všech členů senátu, 
zapisovatele a státního zástupce. Přítomnost obžalovaného nebo jiných 
osob může být zajištěna i prostřednictvím videokonferenčního zařízení; 
§ 111a se užije obdobně. 
 

  

   
141/1961 
57/1965 
292/1993 
265/2001 
57/2017 
 

 
§ 202 odst. 2 

 
2) V nepřítomnosti obžalovaného může se hlavní líčení provést, jen 
když soud má za to, že lze věc spolehlivě rozhodnout a účelu trestního 
řízení dosáhnout i bez přítomnosti obžalovaného, a přitom 
a) obžaloba byla obžalovanému řádně doručena a obžalovaný byl k 
hlavnímu líčení včas a řádně předvolán a 
b) o skutku, který je předmětem obžaloby, byl obžalovaný už některým 
orgánem činným v trestním řízení vyslechnut a bylo dodrženo 
ustanovení o zahájení trestního stíhání (§ 160) a obviněný byl upozorněn 
na možnost prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování (§ 
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166 odst. 1); na to a na jiné následky nedostavení (§ 66 a 90) musí být 
obžalovaný v předvolání upozorněn. 

  141/1961 
265/2001 
459/2011 
 

§ 202 odst. 3 (3) Nedostaví-li se obžalovaný bez řádné omluvy k hlavnímu líčení a 
soud rozhodne o tom, že se hlavní líčení bude konat v nepřítomnosti 
obžalovaného, lze v hlavním líčení protokoly o výslechu svědků, znalců 
a spoluobviněných přečíst nebo obrazové a zvukové záznamy pořízené o 
jejich výslechu provedeném prostřednictvím videokonferenčního 
zařízení přehrát za podmínek uvedených v § 211. 
 

  

  141/1961 
265/2001 
 

§ 202 odst. 4 (4) Hlavní líčení v nepřítomnosti obžalovaného nelze konat, je-li 
obžalovaný ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody nebo jde-li o 
trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní 
hranice převyšuje pět let. V případech nutné obhajoby (§ 36) nelze konat 
hlavní líčení bez přítomnosti obhájce. 
 

  

   
141/1961 
292/1993 
265/2001 

 
§ 202 odst. 5 

 
(5) Ustanovení první věty odstavce 4 se neužije, pokud obžalovaný 
požádá, aby hlavní líčení bylo konáno v jeho nepřítomnosti. Ustanovení 
odstavce 3 se tu užije přiměřeně. 

  

  141/1961 
45/2013 

§ 202 odst. 6 (6) Poškozený a zúčastněná osoba a jejich zmocněnci mají právo se 
osobně zúčastnit hlavního líčení. Předseda senátu může na nezbytnou 
dobu omezit účast poškozeného a zúčastněné osoby na hlavním líčení 
jen, je-li to nezbytné z hlediska objasnění věci, zejména mají-li být 
vyslechnuti jako svědci, kdy je třeba poškozeného a poté i zúčastněnou 
osobu zpravidla vyslechnout na počátku dokazování ihned po výslechu 
obžalovaného a ještě v průběhu dokazování je seznámit s obsahem 
výpovědi obžalovaného. 
 

  

  141/1961 
193/2012 

§ 245 odst. 1 (1) Opravným prostředkem proti rozsudku soudu prvního stupně je 
odvolání. Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, 
lze podat odvolání pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu s 
dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl. 
Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, může 
poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové 
újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, podat odvolání pro 
nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích 
nebo o vydání bezdůvodného obohacení, ledaže v dohodě o vině a trestu 
souhlasil s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové 
újmy nebo vydáním bezdůvodného obohacení a tato dohoda byla 
soudem schválena v podobě, s níž souhlasil. 
 

  

  141/1961 
 

§ 245 odst. 2 (2) Odvolání má odkladný účinek.   
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Čl. 6 odst. 5 Pokud příslušný orgán přijme ochranné opatření obsahující jeden nebo 

více zákazů nebo omezení uvedených v článku 5, uvědomí jakýmkoli 
vhodným způsobem v souladu s postupy podle svého vnitrostátního 
práva chráněnou osobu o možnosti požádat o evropský ochranný příkaz, 
pokud se tato osoba rozhodne odejít do jiného členského státu, a o 
základních podmínkách pro podání takové žádosti. Tento orgán 
chráněné osobě poradí, aby žádost podala ještě předtím, než opustí 
území vydávajícího státu. 

45/2013 
 
 
 
 
 

§ 8 odst. 1 
písm. c)  
 
 

(1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do 
prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez žádosti o tom, 
c) za jakých podmínek má právo na přijetí opatření k zajištění bezpečí 
podle jiného právního předpisu (§ 14),… 

PT  

  45/2013 
 

§ 8 odst. 2 (2) Informace podle odstavce 1 se poskytují oběti písemně. Informace 
podle odstavce 1 písm. a) až d) musí být oběti rovněž srozumitelně ústně 
vysvětleny. 
 

  

  45/2013 
56/2017 
 

§ 8 odst. 3 (3) Přijímají-li oznámení oběti o skutečnostech nasvědčujících tomu, že 
byl spáchán trestný čin, Policie České republiky, policejní orgán nebo 
státní zástupce, jsou povinni jí písemně potvrdit přijetí takového 
oznámení; státní zástupce je dále povinen oběť písemně a ústně 
informovat i bez žádosti v rozsahu podle odstavce 1 písm. b) až d). Za 
potvrzení přijetí oznámení podle věty první se považuje i předání opisu 
protokolu o podaném oznámení.  

  

  45/2013 
56/2017 
 

§ 8 odst. 4 (4) Pokud o to oběť požádá, vysvětlí oběti Policie České republiky nebo 
policejní orgán srozumitelně ústně i informace podle odstavce 1 písm. e) 
až l). 

  

  45/2013 
56/2017 
 

§ 12 
 

Informování oběti, která neovládá český jazyk 
(1) Oběti, která prohlásí, že neovládá český jazyk, se informace 
a) podle § 8 odst. 1 a 3 a § 11 odst. 6 poskytnou v jazyce, o němž oběť 
prohlásí, že mu rozumí, nebo v úředním jazyce státu, jehož je občanem, 
a 
b) podle § 9, 10 a § 11 odst. 1 a 3 poskytnou v jazyce, o němž oběť 
prohlásí, že mu rozumí, nebo v úředním jazyce státu, jehož je občanem, 
je-li to možné. 
(2) Spolu s informací podle § 11 odst. 1 písm. e) orgán, o jehož 
rozhodnutí jde, oběti na její výslovnou žádost poskytne v tomtéž jazyce i 
odůvodnění pravomocného rozhodnutí nebo jeho stručné shrnutí, je-li 
rozhodnutí odůvodněno; toho není třeba, byla-li alespoň podstatná část 
odůvodnění za účasti oběti přetlumočena při vyhlášení pravomocného 
rozhodnutí a není-li písemný překlad zapotřebí pro zaručení 
spravedlivého procesu. Neposkytne-li orgán, o jehož rozhodnutí jde, tyto 
informace, rozhodne o tom usnesením, proti kterému je přípustná 
stížnost. Na rozhodování o neposkytnutí informace a na rozhodování o 
stížnosti podle věty druhé se obdobně použijí ustanovení trestního řádu. 
(3) Na odůvodněnou žádost oběti, která prohlásí, že neovládá český 
jazyk, jí orgán činný v trestním řízení, který v době podání žádosti vede 
řízení, poskytne překlad písemností neuvedených v odstavci 1, které 
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oběť označí za podstatné, a to v rozsahu potřebném pro řádné uplatnění 
jejích práv v trestním řízení. Překlad písemnosti podle věty první není 
třeba poskytnout, pokud písemnost nebo její podstatná část byla za 
účasti oběti přetlumočena a není-li ho zapotřebí pro zaručení 
spravedlivého procesu.  

  45/2013 
77/2015 
 

§ 14 odst. 8 (8) Justiční orgán vydá evropský ochranný příkaz za podmínek 
stanovených zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
trestních. 

  

  9224     
Čl. 6 odst. 6 Má-li chráněná osoba opatrovníka nebo zástupce, může tento opatrovník 

nebo zástupce podat žádost uvedenou v odstavcích 2 a 3 jménem 
chráněné osoby. 

141/1961 
45/2013   
55/2017 

§ 50 odst. 1 (1) Zúčastněná osoba a poškozený se mohou dát zastupovat 
zmocněncem, kterým může být i právnická osoba; o tom je třeba je 
poučit. Zmocněnec poškozeného může být současně důvěrníkem podle 
zákona o obětech trestných činů. 

PT  

  141/1961 
45/2013 
 
 
 

§ 51 odst. 1 
 
 
 
 

(1) Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného je oprávněn činit za 
zúčastněnou osobu nebo poškozeného návrhy a podávat za ně žádosti  
a opravné prostředky; je též oprávněn zúčastnit se všech úkonů, kterých 
se může zúčastnit zúčastněná osoba nebo poškozený. 

  

Čl. 6 odst. 7 Je-li žádost o vydání evropského ochranného příkazu zamítnuta, 
informuje příslušný orgán vydávajícího státu chráněnou osobu o 
jakýchkoli použitelných opravných prostředcích proti takovému 
rozhodnutí, které jsou dostupné podle jeho vnitrostátního práva. 

104/2013 
77/2015 
 
 
 

§ 354 odst. 4 
 
 
 
 

(4) Evropský ochranný příkaz nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti 
chráněné osoby o jeho vydání justiční orgán doručí chráněné osobě. 
Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání evropského ochranného 
příkazu může chráněná osoba podat stížnost. 
 

PT  

  141/1961 
292/1993 

§ 134 odst. 1 Obsah usnesení 
(1) Usnesení musí obsahovat 
a) označení orgánu, o jehož rozhodnutí jde, 
b) den a místo rozhodnutí, 
c) výrok usnesení s uvedením zákonných ustanovení, jichž bylo použito, 
d) odůvodnění, pokud zákon nestanoví něco jiného, a 
e) poučení o opravném prostředku. 
 

  

  141/1961 § 134 odst. 2 (2) V odůvodnění je třeba, jestliže to přichází podle povahy věci v 
úvahu, zejména uvést skutečnosti, které byly vzaty za prokázané, 
důkazy, o něž se skutková zjištění opírají, úvahy, jimiž se rozhodující 
orgán řídil při hodnocení provedených důkazů, jakož i právní úvahy, na 
jejichž podkladě posuzoval prokázané skutečnosti podle příslušných 
ustanovení zákona. 

  

Čl. 7 písm. a) Forma a obsah evropského ochranného příkazu  
Evropský ochranný příkaz se vydává v souladu s formulářem uvedeným 
v příloze I této směrnice. Musí obsahovat zejména tyto informace:  
a) totožnost a státní příslušnost chráněné osoby, jakož i totožnost a 

státní příslušnost opatrovníka či zástupce, je- li chráněná osoba 
nezletilá nebo nemá-li způsobilost k právním úkonům; 

104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 2 (2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném 
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný 
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené. 
 

PT  
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Čl. 7 písm. b) datum, od kterého chráněná osoba hodlá pobývat nebo se zdržovat ve 

vykonávajícím státě, a doba nebo doby pobytu, jsou-li známy; 
104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 2 (2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném 
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný 
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené. 
 

PT  

Čl. 7 písm. c) jméno, adresu, číslo telefonu a faxu a adresu elektronické pošty 
příslušného orgánu vydávajícího státu; 

104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 2 (2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném 
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný 
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené. 
 

PT  

Čl. 7 písm. d) určení (například prostřednictvím čísla a data) právního aktu 
obsahujícího ochranné opatření, na jehož podkladě byl vydán evropský 
ochranný příkaz; 

104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 2 (2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném 
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný 
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené. 
 

PT  

Čl. 7 písm. e) souhrn skutečností a okolností, které vedly k přijetí ochranného opatření 
ve vydávajícím státě; 

104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 2 (2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném 
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný 
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené. 
 

PT  

Čl. 7 písm. f) zákazy nebo omezení uložené v ochranném opatření, které je základem 
pro evropský ochranný příkaz, osobě, která představuje nebezpečí, doba 
jejich trvání a označení sankce, existuje-li, v případě porušení 
příslušného zákazu nebo omezení; 

104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 2 (2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném 
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný 
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené. 
 

PT  

Čl. 7 písm. g) použití technického zařízení, existuje-li, které bylo poskytnuto chráněné 
osobě nebo osobě, která představuje nebezpečí, jakožto prostředek k 
posílení ochranného opatření; 

104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 2 (2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném 
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný 
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené. 
 

PT  

Čl. 7 písm. h) totožnost a státní příslušnost osoby, která představuje nebezpečí, jakož i 
její kontaktní údaje; 

104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 2 (2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném 
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný 
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené. 
 

PT  

Čl. 7 písm. i) skutečnost, zda byla chráněné osobě nebo osobě, která představuje 
nebezpečí, poskytnuta bezplatná právní pomoc ve vydávajícím státě, 
pokud je tato skutečnost známa příslušnému orgánu vydávajícího státu 
bez dalšího zjišťování; 

104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 2 (2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném 
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný 
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené. 
 

PT  

Čl. 7 písm. j) v případě potřeby popis dalších okolností, které by mohly mít vliv na 
posouzení nebezpečí, jemuž je chráněná osoba vystavena; 

104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 2 (2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném 
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný 
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené. 
 

PT  

Čl. 7 písm. k) výslovné uvedení případné skutečnosti, že rozsudek ve smyslu článku 2 
rámcového rozhodnutí 2008/947/SVV nebo rozhodnutí o opatřeních 
dohledu ve smyslu článku 4 rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV již 
byly postoupeny státu dohledu, je-li odlišný od státu vykonání 
evropského ochranného příkazu, a určení orgánu uvedeného státu 
příslušného pro výkon tohoto rozsudku nebo rozhodnutí. 

104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 2 (2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném 
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný 
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené. 
 

PT  
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Čl. 8 odst. 1 Postup předávání  

Předává-li příslušný orgán vydávajícího státu příslušnému orgánu 
vykonávajícího státu evropský ochranný příkaz, učiní tak jakýmkoli 
způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu, aby se mohl 
příslušný orgán vykonávajícího státu přesvědčit o jeho pravosti. Veškerý 
úřední styk rovněž probíhá přímo mezi těmito příslušnými orgány. 

104/2013 § 8 odst. 1 Formy styku s cizozemskými orgány 
(1) Justiční orgány se stýkají s cizozemskými orgány prostřednictvím 
ústředních orgánů; přímo se mohou stýkat, umožňuje-li to mezinárodní 
smlouva nebo tento zákon. 

PT  

  104/2013 § 8 odst. 2 (2) Ústřední orgány se stýkají s cizozemskými orgány diplomatickou 
cestou; jiným způsobem se mohou stýkat, umožňuje-li to mezinárodní 
smlouva nebo tento zákon. 
 

  

  104/2013 § 8 odst. 3 (3) Styk s cizozemskými orgány se uskutečňuje zpravidla písemně v 
listinné podobě. 
 

  

  104/2013 § 8 odst. 4 (4) Pokud justiční orgán nebo ústřední orgán požádá o mezinárodní 
justiční spolupráci v cizím státu telefonem, faxem, elektronicky, 
prostřednictvím mezinárodní policejní spolupráce, osobně nebo jiným 
způsobem, následně vždy zašle cizozemskému orgánu originál žádosti v 
listinné podobě, pokud cizozemský orgán výslovně nesdělí, že zaslání 
originálu žádosti v listinné podobě nepožaduje. 
 

  

  104/2013 § 8 odst. 5 (5) Nesnese-li věc zjevně odkladu a nejsou-li pochybnosti o 
hodnověrnosti žádosti, justiční orgán nebo ústřední orgán může zahájit 
provádění úkonu mezinárodní justiční spolupráce na základě žádosti 
cizozemského orgánu učiněné telefonem, faxem, elektronicky, 
prostřednictvím mezinárodní policejní spolupráce, osobně zástupcem 
cizozemského orgánu nebo jiným způsobem. Vždy si od cizozemského 
orgánu vyžádá dodatečné doručení originálu žádosti v listinné podobě v 
jím stanovené lhůtě. 
 

  

  104/2013 § 8 odst. 6 (6) Prostřednictvím mezinárodní policejní spolupráce si mohou justiční 
nebo ústřední orgány s cizozemskými orgány také vyměňovat informace 
související s vyřizováním žádostí o mezinárodní justiční spolupráci, 
včetně informací o době a dalších podrobnostech předávání, přebírání a 
průvozu osob a věcí. 
 

  

  104/2013 
77/2015 

§ 355 odst. 1 Zaslání evropského ochranného příkazu do jiného členského státu 
(1) Justiční orgán, který vydal evropský ochranný příkaz, jej zašle 
příslušnému orgánu jiného členského státu,  
ve kterém se chráněná osoba zdržuje nebo má bydliště nebo  
ve kterém se zamýšlí zdržovat anebo mít bydliště, za účelem jeho uznání 
a přijetí návazných opatření.  

  

  9224     
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Čl. 8 odst. 2 Není-li příslušnému orgánu ve vykonávajícím státě nebo vydávajícím 

státě znám příslušný orgán ve druhém státě, provede tento orgán za 
účelem získání nezbytných informací všechna příslušná šetření, a to i 
prostřednictvím kontaktních míst Evropské soudní sítě podle rozhodnutí 
Rady 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské soudní síti 
(1), národního člena Eurojustu nebo národního koordinačního systému 
Eurojustu ve svém státě 

104/2013 
77/2015 

§ 342 odst. 2   (2) Justiční orgán spolupracuje s příslušným orgánem jiného členského 
státu při postupu podle této hlavy, zejména si s ním vyměňuje všechny 
potřebné informace.  

 

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 342 odst. 3 (3) Ministerstvo na žádost soudu a Nejvyšší státní zastupitelství na 
žádost státního zástupce poskytne součinnost při zjištění potřebných 
informací, zejména při zjištění příslušného orgánu jiného členského 
státu, kterému má být zaslán evropský ochranný příkaz, nebo při ověření 
podmínek stanovených právním řádem tohoto členského státu pro jeho 
uznání a přijetí návazných opatření. Stejnou součinnost poskytne 
ministerstvo na žádost orgánu jiného členského státu při zjištění 
potřebných informací, pokud jde o příslušné orgány České republiky 
nebo ověření podmínek stanovených právním řádem České republiky. 

  

  104/2013 § 28 odst. 3 (3) Je-li to třeba pro účely koordinace trestních řízení, zajištění 
vzájemné informovanosti a spolupráce s jinými státy nebo s Evropskou 
unií, státní zástupce nebo soud může požádat prostřednictvím národního 
člena Eurojust o poskytnutí potřebné spolupráce. 
 

  

  104/2013 § 34 odst. 1 (1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské justiční 
sítě3) plní kontaktní body a technický korespondent pro Evropskou 
justiční síť. Orgány činné v trestním řízení a ministerstvo jsou jim 
povinny v rámci svých pravomocí za tímto účelem poskytnout 
součinnost. 
  

  

  104/2013 § 34 odst. 2 (2) Osoby, které jsou kontaktními body Evropské justiční sítě, jmenuje s 
jejich souhlasem a odvolává ministr spravedlnosti z řad soudců, státních 
zástupců nebo zaměstnanců ministerstva, přičemž přihlédne k jejich 
odborným a jazykovým znalostem a zkušenostem. U státních zástupců 
tak činí na návrh nejvyššího státního zástupce. 
 

  

  104/2013 § 34 odst. 3 (3) Z osob, které jsou kontaktními body, ministr spravedlnosti jmenuje s 
jeho souhlasem a odvolává národního korespondenta pro Evropskou 
justiční síť. 

  

Čl. 8 odst. 3 Není-li orgán vykonávajícího státu, který obdrží evropský ochranný 
příkaz, příslušný k jeho uznání, postoupí jej z úřední povinnosti 
příslušnému orgánu a neprodleně o tom uvědomí příslušný orgán 
vydávajícího státu jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení 
písemného záznamu. 

104/2013 
77/2015 

§ 344 odst. 3 (3) Byl-li evropský ochranný příkaz zaslán orgánu, který není k postupu 
podle tohoto dílu a dílu 1 příslušný, postoupí jej neprodleně příslušnému 
soudu a současně o postoupení vyrozumí příslušný orgán jiného 
členského státu, který mu jej zaslal. Má-li soud, kterému byl evropský 
ochranný příkaz postoupen, pochybnosti o své příslušnosti, postupuje 
přiměřeně podle § 24 trestního řádu. 

PT  
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Čl. 9 odst. 1 Opatření ve vykonávajícím státě 

Příslušný orgán vykonávajícího státu neprodleně po obdržení 
evropského ochranného příkazu předaného v souladu s článkem 8 tento 
příkaz uzná a přijme rozhodnutí o přijetí jakéhokoli opatření, které by 
bylo podle jeho vnitrostátního práva v obdobném případě dostupné, aby 
zajistil ochranu chráněné osoby, pokud se nerozhodne uplatnit některý z 
důvodů pro odmítnutí uznání stanovených v článku 10. V souladu se 
svým vnitrostátním právem může vykonávající stát použít opatření 
trestněprávní, správní nebo občanskoprávní povahy. 

104/2013 
77/2015 

§ 346 odst. 2 (2) O tom, zda se evropský ochranný příkaz uzná nebo neuzná, a o 
návazných opatřeních samosoudce rozhodne neprodleně. 

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 348 Uznání a přijetí návazných opatření 
Nejde-li o případ uvedený v § 345 odst. 2 nebo 3 nebo v § 346 odst. 1 
anebo v § 352 odst. 1 větě druhé, nebo není-li dán důvod pro neuznání 
evropského ochranného příkazu, samosoudce uzná evropský ochranný 
příkaz na území České republiky a současně uloží ohrožující osobě 
návazné opatření, kterým je vždy to z předběžných opatření uvedených 
v § 88c trestního řádu, jež svou povahou nejvíce odpovídá zákazu nebo 
omezení uloženému v ochranném příkazu popsaném v evropském 
ochranném příkazu, a to bez ohledu na to, v jaké fázi trestního řízení byl 
ochranný příkaz v jiném členském státu vydán. Součástí usnesení je i 
poučení o důsledcích porušení uloženého předběžného opatření. 

PT  

Čl. 9 odst. 2 Opatření přijaté příslušným orgánem vykonávajícího státu podle 
odstavce 1 a jakékoli jiné opatření přijaté na základě následného 
rozhodnutí podle článku 11 musí v co největší možné míře odpovídat 
ochrannému opatření přijatému ve vydávajícím státě. 

104/2013 
77/2015 

§ 348 Uznání a přijetí návazných opatření 
Nejde-li o případ uvedený v § 345 odst. 2 nebo 3 nebo v § 346 odst. 1 
anebo v § 352 odst. 1 větě druhé, nebo není-li dán důvod pro neuznání 
evropského ochranného příkazu, samosoudce uzná evropský ochranný 
příkaz na území České republiky a současně uloží ohrožující osobě 
návazné opatření, kterým je vždy to z předběžných opatření uvedených 
v § 88c trestního řádu, jež svou povahou nejvíce odpovídá zákazu nebo 
omezení uloženému v ochranném příkazu popsaném v evropském 
ochranném příkazu, a to bez ohledu na to, v jaké fázi trestního řízení byl 
ochranný příkaz v jiném členském státu vydán. Součástí usnesení je i 
poučení o důsledcích porušení uloženého předběžného opatření. 

PT  

Čl. 9 odst. 3 Příslušný orgán vykonávajícího státu uvědomí osobu, která představuje 
nebezpečí, příslušný orgán vydávajícího státu a chráněnou osobu o 
jakýchkoli opatřeních přijatých podle odstavce 1 a také o možných 
právních důsledcích porušení takového opatření, jak jsou stanoveny ve 
vnitrostátním právu a v čl. 11 odst. 2. Adresa nebo jiné kontaktní údaje 
týkající se chráněné osoby nesmějí být prozrazeny osobě, která 
představuje nebezpečí, pokud tyto údaje nejsou nezbytné v zájmu 
vykonání opatření přijatého podle odstavce 1. 

104/2013 
77/2015 

§ 342 odst. 1 
 
 
 

(1)Při postupu podle této hlavy justiční orgán dbá na to, aby se 
ohrožující osoba nedozvěděla místo, kde se zdržuje chráněná osoba, 
nebo jiné údaje umožňující ji kontaktovat, není-li jejich sdělení 
ohrožující osobě nezbytné pro účely vymezení zákazu nebo omezení, 
které se ohrožující osobě ukládá.  

PT  

  141/1961 
292/1993 
 

§ 134 odst. 1 
 
 

Obsah usnesení 
(1) Usnesení musí obsahovat 
a) označení orgánu, o jehož rozhodnutí jde, 
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b) den a místo rozhodnutí, 
c) výrok usnesení s uvedením zákonných ustanovení, jichž bylo použito, 
d) odůvodnění, pokud zákon nestanoví něco jiného, a 
e) poučení o opravném prostředku. 
 

  141/1961 
 

§ 134 odst. 2 (2) V odůvodnění je třeba, jestliže to přichází podle povahy věci v 
úvahu, zejména uvést skutečnosti, které byly vzaty za prokázané, 
důkazy, o něž se skutková zjištění opírají, úvahy, jimiž se rozhodující 
orgán řídil při hodnocení provedených důkazů, jakož i právní úvahy, na 
jejichž podkladě posuzoval prokázané skutečnosti podle příslušných 
ustanovení zákona. 
 

  

  141/1961 § 137 odst. 1 Oznamování usnesení 
(1) Usnesení je třeba oznámit osobě, které se přímo dotýká, jakož i 
osobě, která k němu dala svým návrhem podnět; usnesení soudu se 
oznámí též státnímu zástupci. Oznámení se děje buď vyhlášením 
usnesení v přítomnosti toho, jemuž je třeba usnesení oznámit, anebo 
doručením opisu usnesení. 
 

  

  104/2013 
77/2015 

§ 346 odst. 3 (3) Rozhodnutí o uznání evropského ochranného příkazu a návazných 
opatřeních samosoudce doručí bez zbytečného odkladu státnímu 
zástupci a chráněné osobě. Uznal-li samosoudce evropský ochranný 
příkaz, rozhodnutí doručí také ohrožující osobě. Neuznal-li samosoudce 
evropský ochranný příkaz, informuje chráněnou osobu o podmínkách, za 
kterých může požádat o vydání předběžných opatření podle trestního 
řádu. O uznání evropského ochranného příkazu  
a návazných opatřeních, včetně důsledků jejich porušení, samosoudce 
bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán jiného členského 
státu; v případě neuznání jej vyrozumí i o důvodech takového postupu.  

  

  104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 1 (1) Změní-li příslušný orgán jiného členského státu ochranný příkaz 
popsaný v evropském ochranném příkazu, samosoudce rozhodne, zda 
předběžné opatření uložené na základě evropského ochranného příkazu 
takto pozmění, uloží místo něj jiné, nebo zda je ponechá v původní 
podobě. Ukládá-li změněný ochranný příkaz jinou povinnost, než která 
je uvedena v § 341 odst. 2, samosoudce rozhodne o ponechání 
předběžného opatření v původní podobě; stejně postupuje i v případě, že 
je dán důvod pro neuznání nového evropského ochranného příkazu 
podle § 347 odst. 4 a příslušný orgán jiného členského státu bez uvedení 
podstatných důvodů nevyhoví jeho výzvě ve stanovené lhůtě. 
Rozhodnutí samosoudce doručí státnímu zástupci, chráněné osobě a 
ohrožující osobě. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, která má 
odkladný účinek. Stížností nelze napadnout důvody, pro které byl 
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evropský ochranný příkaz nebo ochranný příkaz v něm popsaný vydán 
v jiném členském státu.  

Čl. 9 odst. 4 Pokud se příslušný orgán vykonávajícího státu domnívá, že informace 
předané spolu s evropským ochranným příkazem podle článku 7 jsou 
neúplné, neprodleně o tom uvědomí příslušný orgán vydávajícího státu 
jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu a 
stanoví mu přiměřenou lhůtu k poskytnutí chybějících informací. 

104/2013 
77/2015 

§ 346 odst. 1 (1) Nepovažuje-li samosoudce evropský ochranný příkaz zaslaný jiným 
členským státem za dostatečný podklad pro rozhodnutí o jeho uznání a 
přijetí návazných opatření, požádá příslušný orgán tohoto členského 
státu, aby mu v jím stanovené lhůtě zaslal nezbytné dodatkové 
informace. Nezašle-li jiný členský stát dodatkové informace ve 
stanovené lhůtě, aniž by uvedl podstatné důvody, pro které tak neučinil, 
samosoudce řízení ukončí a o jeho ukončení vyrozumí příslušný orgán 
jiného členského státu, státního zástupce, byl-li již ve věci činný, a 
chráněnou osobu. Na tyto následky musí být příslušný orgán jiného 
členského státu upozorněn. 

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 355 odst. 3 (3) Na žádost příslušného orgánu jiného členského státu poskytne 
justiční orgán dodatkové informace a doplnění potřebná pro účely 
uznání evropského ochranného příkazu a přijetí návazných opatření. 

  

Čl. 10 odst. 1 
písm. a) 

Důvody pro neuznání evropského ochranného příkazu  
Příslušný orgán vykonávajícího státu může odmítnout uznat evropský 
ochranný příkaz za těchto okolností:  
a) evropský ochranný příkaz není úplný nebo nebyl doplněn ve lhůtě 
stanovené příslušným orgánem vykonávajícího státu; 

104/2013 
77/2015 

§ 347 odst. 4 (4)Samosoudce dále nemusí uznat evropský ochranný příkaz, pokud je 
zjevně neúplný nebo není přeložen do českého jazyka nebo jiného 
jazyka, ve kterém lze evropský ochranný příkaz podle prohlášení České 
republiky40) přijmout. Před rozhodnutím o neuznání samosoudce vyzve 
příslušný orgán jiného členského státu, aby mu ve lhůtě jím stanovené 
zaslal doplněné znění evropského ochranného příkazu nebo jeho překlad 
do příslušného jazyka. Před rozhodnutím o neuznání samosoudce vyzve 
příslušný orgán jiného členského státu, aby mu ve lhůtě jím stanovené 
zaslal evropský ochranný příkaz na stanoveném formuláři, jeho 
doplněné znění nebo překlad do příslušného jazyka. Zároveň jej 
upozorní, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, aniž by uvedl 
podstatné důvody, pro které tak nemohl učinit, neuzná evropský 
ochranný příkaz.  

PT  

Čl. 10 odst. 1 
písm. b) 

nebyly dodrženy požadavky stanovené v článku 5; 104/2013 
77/2015 

§ 343 odst. 1 Podmínky pro převzetí evropského ochranného příkazu 
(1) Evropský ochranný příkaz vydaný jiným členským státem lze převzít 
za účelem jeho uznání, pokud byl vydán 
a) na žádost chráněné osoby, která se zdržuje nebo má bydliště na 
území České republiky, nebo se zde zamýšlí zdržovat nebo mít bydliště, 
a  
b) justičním nebo rovnocenným orgánem jiného členského státu na 
základě ochranného příkazu vydaného v trestním řízení; skutečnost, že 
ochranný příkaz popsaný v evropském ochranném příkazu neukládá 
některý ze zákazů nebo omezení uvedených v § 341 odst. 2, nebrání 
převzetí evropského ochranného příkazu. 
 

PT  

  104/2013 § 343 odst. 2 (2) Požádá-li chráněná osoba o vydání evropského ochranného příkazu   
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77/2015 justiční orgán a ochranný příkaz, na jehož základě má být vydán 

evropský ochranný příkaz, byl vydán v jiném členském státu, justiční 
orgán žádost neprodleně postoupí příslušnému orgánu jiného členského 
státu. 

  104/2013 
77/2015 

§ 347 odst. 1 
písm. f) 

(1) Samosoudce neuzná evropský ochranný příkaz vydaný jiným 
členským státem, pokud 
f) zákaz nebo omezení uložené ohrožující osobě ochranným příkazem 
popsaným v evropském ochranném příkazu neodpovídá zákazu nebo 
omezení uvedenému v § 341 odst. 2, 

  

Čl. 10 odst. 1 
písm. c) 

ochranné opatření se vztahuje na čin, který není trestným činem podle 
práva vykonávajícího státu; 

104/2013 
77/2015 
 

§ 347 odst. 1 
písm. b) 

(1) Samosoudce neuzná evropský ochranný příkaz vydaný jiným 
členským státem, pokud 
b) skutek, pro který byl ochranný příkaz popsaný v evropském 
ochranném příkazu vydán, nenaplňuje znaky skutkové podstaty 
trestného činu podle práva České republiky, 
 

PT  

Čl. 10 odst. 1 
písm. d) 

ochrana vyplývá z výkonu trestu nebo opatření, na něž se podle práva 
vykonávajícího státu vztahuje amnestie, a týká se činu nebo jednání 
spadajícího podle tohoto práva do jeho pravomoci; 

104/2013 
77/2015 

§ 347 odst. 1 
písm. g) 

(1) Samosoudce neuzná evropský ochranný příkaz vydaný jiným 
členským státem, pokud 
g) zákaz nebo omezení uložené ohrožující osobě ochranným příkazem 
popsaným v evropském ochranném příkazu je součástí trestu nebo 
ochranného opatření, na jejichž výkon se v České republice vztahuje 
amnestie, a takový zákaz nebo omezení byly uloženy pro skutek, jehož 
stíhání je podle právního řádu České republiky v pravomoci orgánů 
České republiky. 
 

PT  

Čl. 10 odst. 1 
písm. e) 

podle práva vykonávajícího státu se osobě, která představuje nebezpečí, 
přiznává imunita, což znemožňuje přijmout opatření na základě 
evropského ochranného příkazu; 

104/2013 
77/2015 

§ 347 odst. 1 
písm. c) 

(1) Samosoudce neuzná evropský ochranný příkaz vydaný jiným 
členským státem, pokud 
c) ohrožující osoba požívá podle právního řádu České republiky nebo 

mezinárodního práva výsad a imunit, pro které je vyňata z pravomoci 
orgánů činných v trestním řízení, 

 

PT  

Čl. 10 odst. 1 
písm. f) 

trestní stíhání osoby, která představuje nebezpečí z důvodu činu nebo 
jednání, v souvislosti s nímž bylo přijato ochranné opatření, je podle 
práva vykonávajícího státu promlčeno, pokud daný čin nebo jednání 
spadá podle vnitrostátního práva tohoto státu do jeho pravomoci; 

104/2013 
77/2015 

§ 347 odst. 1 
písm. e) 

(1) Samosoudce neuzná evropský ochranný příkaz vydaný jiným 
členským státem, pokud 
f) trestní odpovědnost za jednání, pro které byl ochranný příkaz 

popsaný v evropském ochranném příkazu vydán, je podle právního 
řádu České republiky promlčena a takový ochranný příkaz byl vydán 
pro skutek, jehož stíhání je podle právního řádu České republiky v 
pravomoci orgánů České republiky, 

 

PT  

Čl. 10 odst. 1 
písm. g) 

uznání evropského ochranného příkazu by porušilo zásadu ne bis in 
idem; 

104/2013 
77/2015 

§ 347 odst. 1 
písm. a) 

(1) Samosoudce neuzná evropský ochranný příkaz vydaný jiným 
členským státem, pokud 
a) uznání evropského ochranného příkazu a přijetí návazných opatření 

by bylo v rozporu s překážkou věci pravomocně rozhodnuté, 

PT  
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Čl. 10 odst. 1 
písm. h) 

podle práva vykonávajícího státu nemůže být osoba, která představuje 
nebezpečí, z důvodu svého věku trestně odpovědná za čin nebo jednání, 
pro něž bylo přijato ochranné opatření; 

104/2013 
77/2015 

§ 347 odst. 1 
písm. d) 

Důvody pro neuznání evropského ochranného příkazu 
(1) Samosoudce neuzná evropský ochranný příkaz vydaný jiným 
členským státem, pokud 
d) ohrožující osoba by nebyla podle právního řádu České republiky 

vzhledem ke svému věku trestně odpovědná za jednání, pro které byl 
vydán ochranný příkaz popsaný v evropském ochranném příkazu,  

PT  

Čl. 10 odst. 1 
písm. i) 

ochranné opatření se týká trestného činu, který je podle práva 
vykonávajícího státu považován za trestný čin, který byl zcela nebo z 
podstatné zčásti spáchán na jeho území. 

104/2013 
77/2015 

§ 347 odst. 3  (3) Samosoudce nemusí uznat evropský ochranný příkaz, byl-li 
ochranný příkaz v něm popsaný vydán pro skutek spáchaný zcela nebo 
zčásti na území České republiky nebo mimo území České republiky na 
palubě lodi nebo jiného plavidla, nebo letadla anebo jiného vzdušného 
dopravního prostředku, které jsou registrovány v České republice; 
přitom zohlední zejména okolnosti spáchání skutku. 
 

PT  

Čl. 10 odst. 2 
písm. a) 

Pokud příslušný orgán vykonávajícího státu z jednoho z důvodů 
uvedených v odstavci 1 odmítne uznat evropský ochranný příkaz:  

a) neprodleně uvědomí o tomto odmítnutí a souvisejících 
důvodech vydávající stát a chráněnou osobu; 

104/2013 
77/2015 

§ 346 odst. 3 (3) Rozhodnutí o uznání evropského ochranného příkazu a návazných 
opatřeních samosoudce doručí bez zbytečného odkladu státnímu 
zástupci a chráněné osobě. Uznal-li samosoudce evropský ochranný 
příkaz, rozhodnutí doručí také ohrožující osobě. Neuznal-li samosoudce 
evropský ochranný příkaz, informuje chráněnou osobu o podmínkách, za 
kterých může požádat o vydání předběžných opatření podle trestního 
řádu. O uznání evropského ochranného příkazu  
a návazných opatřeních, včetně důsledků jejich porušení, samosoudce 
bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán jiného členského 
státu; v případě neuznání jej vyrozumí i o důvodech takového postupu. 

PT  

Čl. 10 odst. 2 
písm. b) 

v případě potřeby uvědomí chráněnou osobu o možnosti požádat o 
přijetí ochranného opatření v souladu s jeho vnitrostátní právem;   

104/2013 
77/2015 

§ 346 odst. 3 (3) Rozhodnutí o uznání evropského ochranného příkazu a návazných 
opatřeních samosoudce doručí bez zbytečného odkladu státnímu 
zástupci a chráněné osobě. Uznal-li samosoudce evropský ochranný 
příkaz, rozhodnutí doručí také ohrožující osobě. Neuznal-li samosoudce 
evropský ochranný příkaz, informuje chráněnou osobu o podmínkách, za 
kterých může požádat o vydání předběžných opatření podle trestního 
řádu. O uznání evropského ochranného příkazu  
a návazných opatřeních, včetně důsledků jejich porušení, samosoudce 
bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán jiného členského 
státu; v případě neuznání jej vyrozumí i o důvodech takového postupu.  

PT  

Čl. 10 odst. 2 
písm. c) 

případně informuje chráněnou osobu o jakýchkoli použitelných 
opravných prostředcích proti takovému rozhodnutí, které jsou dostupné 
podle jeho vnitrostátního práva. 

104/2013 
77/2015 

§ 346 odst. 3 (3) Rozhodnutí o uznání evropského ochranného příkazu a návazných 
opatřeních samosoudce doručí bez zbytečného odkladu státnímu 
zástupci a chráněné osobě. Uznal-li samosoudce evropský ochranný 
příkaz, rozhodnutí doručí také ohrožující osobě. Neuznal-li samosoudce 
evropský ochranný příkaz, informuje chráněnou osobu o podmínkách, za 
kterých může požádat o vydání předběžných opatření podle trestního 
řádu. O uznání evropského ochranného příkazu a návazných opatřeních, 
včetně důsledků jejich porušení, samosoudce bez zbytečného odkladu 

PT  
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vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu; v případě neuznání jej 
vyrozumí i o důvodech takového postupu.  

  141/1961 § 134 odst. 1 
písm. e) 

(1) Usnesení musí obsahovat 
e) poučení o opravném prostředku. 

  

Čl. 11 odst. 1  Rozhodné právo a příslušnost ve vykonávajícím státě  
Vykonávající stát je příslušný přijímat a vykonávat opatření v tomto 
státě po uznání evropského ochranného příkazu. Při přijímání a výkonu 
rozhodnutí podle čl. 9 odst. 1 se uplatňuje právo vykonávajícího státu, 
včetně pravidel týkajících se opravných prostředků proti rozhodnutím 
přijatým ve vykonávajícím státě v souvislosti s evropským ochranným 
příkazem. 

104/2013 
77/2015 
 

§ 349 odst. 1 Řízení o stížnosti 
(1) Proti rozhodnutí podle § 347 odst. 1, 3 a 4 nebo § 348 je přípustná 
stížnost, která má odkladný účinek. Stížností nelze napadnout důvody, 
pro které byl evropský ochranný příkaz nebo ochranný příkaz v něm 
popsaný vydán v jiném členském státu.  

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 350 odst. 1 (1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, při výkonu návazného 
opatření samosoudce postupuje přiměřeně podle ustanovení trestního 
řádu upravujících výkon předběžných opatření; ustanovení § 88n odst. 1 
trestního řádu se neužije. Poruší-li ohrožující osoba návazné opatření, 
může jí samosoudce uložit pouze pořádkovou pokutu. 

  

Čl. 11 odst. 2 
písm. a) 

V případě porušení jednoho nebo více opatření, která vykonávající stát 
přijal po uznání evropského ochranného příkazu, je příslušný orgán 
vykonávajícího státu na základě odstavce 1 příslušný k: 
a) uložení trestů a přijetí jakéhokoli jiného opatření v důsledku porušení 
daného opatření, pokud toto porušení představuje podle právních 
předpisů vykonávajícího státu trestný čin;  

1/1993 
 
 
 
 
 
 

Čl. 90 Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným 
způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a 
trestu za trestné činy. 

PT  

Čl. 11 odst. 2 
písm. b) 

přijetí rozhodnutí jiné než trestněprávní povahy v souvislosti s 
porušením opatření; 
 

104/2013 
77/2015 

§ 350 odst. 1 (1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, při výkonu předběžného 
opatření samosoudce postupuje přiměřeně podle trestního řádu; 
ustanovení § 88n odst. 1 trestního řádu se neužije. Poruší-li ohrožující 
osoba uložené předběžné opatření, může jí samosoudce uložit pouze 
pořádkovou pokutu.  

PT  

Čl. 11 odst. 2 
písm. c) 

přijetí jakéhokoli naléhavého a předběžného opatření za účelem 
ukončení porušování opatření, případně v očekávání následného 
rozhodnutí ze strany vydávajícího státu. 
 

141/1961  
265/2001 
45/2013 

§ 67 
 

Důvody vazby 
Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo 
dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, 

a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo 
trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé 
bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest, 

b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné 
nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, 
nebo 

c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný 
čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo 
kterým hrozil, 

PT  
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a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo 
zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, 
jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a 
s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro 
který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným 
opatřením, zejména uložením některého z předběžných opatření. 

Čl. 11 odst. 3 Pokud na vnitrostátní úrovni neexistuje žádné opatření, které by mohlo 
být v obdobném případě přijato ve vykonávajícím státě, podá příslušný 
orgán vykonávajícího státu příslušnému orgánu vydávajícího státu 
zprávu o jakémkoli porušení ochranného opatření uvedeného v 
evropském ochranném příkazu, které je mu známo. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 12 Oznámení v případě porušení  
Příslušný orgán vykonávajícího státu oznámí příslušnému orgánu 
vydávajícího státu nebo státu dohledu jakékoli porušení opatření 
přijatých na základě evropského ochranného příkazu. Pro oznámení se 
použije jednotný formulář obsažený v příloze II. 

104/2013 
77/2015 

§ 350 odst. 2 (2) Porušení uloženého předběžného opatření ohrožující osobou 
samosoudce bez zbytečného odkladu oznámí příslušnému orgánu jiného 
členského státu. Oznámení o porušení uloženého předběžného opatření 
se zasílá na stanoveném formuláři41) přeloženém do úředního jazyka 
nebo jednoho z úředních jazyků tohoto členského státu, nebo do jazyka, 
v němž tento stát podle svého prohlášení40) oznámení přijímá. 

PT  

Čl. 13 odst. 1 
písm. a) 

Příslušnost ve vydávajícím státě  
1. Příslušný orgán vydávajícího státu má výlučnou příslušnost k 
přijímání rozhodnutí týkajících se:  
a) obnovení, přezkumu, změny, zrušení a odvolání ochranného opatření 
a následně i evropského ochranného příkazu; 

104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 5 (5) Byl-li ochranný příkaz změněn nebo zrušen, justiční orgán, který 
vydal evropský ochranný příkaz, jej odpovídajícím způsobem změní 
nebo jej odvolá. Změněný evropský ochranný příkaz justiční orgán 
doručí příslušnému orgánu jiného členského státu a o této změně 
vyrozumí též chráněnou osobu. O odvolání evropského ochranného 
příkazu justiční orgán vyrozumí chráněnou osobu a příslušný orgán 
jiného členského státu. 
 

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 356 odst. 1 Důsledky zaslání evropského ochranného příkazu do jiného 
členského státu 
(1) Uznání evropského ochranného příkazu příslušným orgánem jiného 
členského státu a přijetí návazných opatření nebrání výkonu ochranného 
příkazu, na jehož základě byl evropský ochranný příkaz vydán.  

  

  104/2013 
77/2015 

§ 356 odst. 2 (2) Pokud příslušný orgán jiného členského státu, který uznal evropský 
ochranný příkaz a přijal návazné opatření, vyrozumí justiční orgán o 
tom, že ohrožující osoba porušila toto návazné opatření, postupuje se 
obdobně jako v případě, že by ohrožující osoba porušila podmínky 
stanovené ochranným příkazem na území České republiky, nebyl-li 
výkon ochranného příkazu předán do některého z členských států. 

  

  104/2013 
77/2015 

§ 356 odst. 3 (3) Justiční orgán neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského 
státu o jakémkoli rozhodnutí, opatření nebo skutečnostech, v jejichž 
důsledku nelze pokračovat ve výkonu opatření přijatých jiným členským 
státem na základě uznaného evropského ochranného příkazu. 
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Poznám
ka 

 
Čl. 13 odst. 1 
písm. b) 

uložení opatření spojeného s odnětím svobody v důsledku zrušení 
ochranného opatření za předpokladu, že se ochranné opatření 
uplatňovalo na základě rozsudku ve smyslu článku 2 rámcového 
rozhodnutí 2008/947/SVV nebo na základě rozhodnutí o opatřeních 
dohledu ve smyslu článku 4 rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV. 

104/2013 
77/2015 

§ 356 odst. 1 Důsledky zaslání evropského ochranného příkazu do jiného 
členského státu  
(1) Uznání evropského ochranného příkazu příslušným orgánem jiného 
členského státu a přijetí návazných opatření nebrání výkonu ochranného 
příkazu, na jehož základě byl evropský ochranný příkaz vydán.  
 

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 356 odst. 2 (2) Pokud příslušný orgán jiného členského státu, který uznal evropský 
ochranný příkaz a přijal návazné opatření, vyrozumí justiční orgán o 
tom, že ohrožující osoba porušila toto návazné opatření, postupuje se 
obdobně jako v případě, že by ohrožující osoba porušila podmínky 
stanovené ochranným příkazem na území České republiky, nebyl-li 
výkon ochranného příkazu předán do některého z členských států. 

  

  104/2013 
77/2015 

§ 356 odst. 3 (3) Justiční orgán neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského 
státu o jakémkoli rozhodnutí, opatření nebo skutečnostech, v jejichž 
důsledku nelze pokračovat ve výkonu opatření přijatých jiným členským 
státem na základě uznaného evropského ochranného příkazu. 

  

Čl. 13 odst. 2 Na rozhodnutí přijatá podle odstavce 1 se použije právo vydávajícího 
státu. 

104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 5 (5) Byl-li ochranný příkaz změněn nebo zrušen, justiční orgán, který 
vydal evropský ochranný příkaz, jej odpovídajícím způsobem změní 
nebo jej odvolá. Změněný evropský ochranný příkaz justiční orgán 
doručí příslušnému orgánu jiného členského státu a o této změně 
vyrozumí též chráněnou osobu. O odvolání evropského ochranného 
příkazu justiční orgán vyrozumí chráněnou osobu a příslušný orgán 
jiného členského státu. 
 

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 356 odst. 1 Důsledky zaslání evropského ochranného příkazu do jiného 
členského státu 
(1) Uznání evropského ochranného příkazu příslušným orgánem jiného 
členského státu a přijetí návazných opatření nebrání výkonu ochranného 
příkazu, na jehož základě byl evropský ochranný příkaz vydán.  

  

  104/2013 
77/2015 

§ 356 odst. 2  (2) Pokud příslušný orgán jiného členského státu, který uznal evropský 
ochranný příkaz a přijal návazné opatření, vyrozumí justiční orgán o 
tom, že ohrožující osoba porušila toto návazné opatření, postupuje se 
obdobně jako v případě, že by ohrožující osoba porušila podmínky 
stanovené ochranným příkazem na území České republiky, nebyl-li 
výkon ochranného příkazu předán do některého z členských států. 

  

  104/2013 
77/2015 

§ 356 odst. 3 (3) Justiční orgán neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného 
členského státu o jakémkoli rozhodnutí, opatření nebo skutečnostech, v 
jejichž důsledku nelze pokračovat ve výkonu opatření přijatých jiným 
členským státem na základě uznaného evropského ochranného příkazu.  

  

Čl. 13 odst. 3 Pokud rozsudek ve smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí 
2008/947/SVV nebo rozhodnutí o opatřeních dohledu ve smyslu článku 

104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 3 (3) Přichází-li ohledně ochranného příkazu vůči témuž členskému státu 
v úvahu postup podle hlavy IV nebo hlavy IX, justiční orgán přednostně 

PT  
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ka 

 
4 rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV byly jinému členskému státu již 
postoupeny, nebo jsou-li postoupeny po vydání evropského ochranného 
příkazu, následná rozhodnutí, jak stanovují uvedená rámcová 
rozhodnutí, se přijímají v souladu s příslušnými ustanoveními 
uvedených rámcových rozhodnutí. 

postupuje podle ustanovení těchto hlav. 

Čl. 13 odst. 4 Je-li ochranné opatření součástí rozsudku ve smyslu článku 2 
rámcového rozhodnutí 2008/947/SVV, který byl po vydání 
evropského ochranného příkazu postoupen nebo je postupován do 
jiného členského státu, a příslušný orgán státu dohledu přijal další 
rozhodnutí týkající se povinností a příkazů obsažených v ochranném 
opatření v souladu se článkem 14 uvedeného rámcového rozhodnutí, 
příslušný orgán vydávajícího státu na tomto základě ochranný příkaz 
přiměřeně obnoví, přezkoumá, změní, zruší nebo odvolá. 
 

104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 5  (5) Byl-li ochranný příkaz změněn nebo zrušen, justiční orgán, který 
vydal evropský ochranný příkaz, jej odpovídajícím způsobem změní 
nebo jej odvolá. Změněný evropský ochranný příkaz justiční orgán 
doručí příslušnému orgánu jiného členského státu a o této změně 
vyrozumí též chráněnou osobu. O odvolání evropského ochranného 
příkazu justiční orgán vyrozumí chráněnou osobu a příslušný orgán 
jiného členského státu. 
 

PT  

  104/2013 
77/2015 
 
 
 
 

§ 356 odst. 1 Důsledky zaslání evropského ochranného příkazu do jiného 
členského státu 
(1) Uznání evropského ochranného příkazu příslušným orgánem jiného 
členského státu a přijetí návazných opatření nebrání výkonu ochranného 
příkazu, na jehož základě byl evropský ochranný příkaz vydán. 

  

  104/2013 
77/2015 
 

§ 356 odst. 2 (2) Pokud příslušný orgán jiného členského státu, který uznal evropský 
ochranný příkaz a přijal návazné opatření, vyrozumí justiční orgán o 
tom, že ohrožující osoba porušila toto návazné opatření, postupuje se 
obdobně jako v případě, že by ohrožující osoba porušila podmínky 
stanovené ochranným příkazem na území České republiky, nebyl-li 
výkon ochranného příkazu předán do některého z členských států 

  

   
104/2013 
77/2015 
 

 
§ 356 odst. 3 

 
(3) Justiční orgán neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského 
státu o jakémkoli rozhodnutí, opatření nebo skutečnostech, v jejichž 
důsledku nelze pokračovat ve výkonu opatření přijatých jiným členským 
státem na základě uznaného evropského ochranného příkazu. 

  

Čl. 13 odst. 5 Příslušný orgán vydávajícího státu neprodleně informuje příslušný orgán 
vykonávajícího státu o jakémkoli rozhodnutí přijatém v souladu s 
odstavci 1 nebo 4. 

104/2013 
77/2015 

§ 354 odst. 5 (5) Byl-li ochranný příkaz změněn nebo zrušen, justiční orgán, který 
vydal evropský ochranný příkaz, jej odpovídajícím způsobem změní 
nebo jej odvolá. Změněný evropský ochranný příkaz justiční orgán 
doručí příslušnému orgánu jiného členského státu a o této změně 
vyrozumí též chráněnou osobu. O odvolání evropského ochranného 
příkazu justiční orgán vyrozumí chráněnou osobu a příslušný orgán 
jiného členského státu. 
 

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 356 odst. 3 (3) Justiční orgán neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského 
státu o jakémkoli rozhodnutí, opatření nebo skutečnostech, v jejichž 
důsledku nelze pokračovat ve výkonu opatření přijatých jiným členským 
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ka 

 
státem na základě uznaného evropského ochranného příkazu. 

Čl. 13 odst. 6 Pokud příslušný orgán vydávajícího státu zrušil nebo odvolal evropský 
ochranný příkaz v souladu s odst. 1 písm. a) nebo odstavcem 4, přeruší 
příslušný orgán vykonávajícího státu opatření přijatá v souladu s čl. 9 
odst. 1, jakmile je o této skutečnosti náležitě informován příslušným 
orgánem vydávajícího státu. 

104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 1 Zrušení a změna přijatých návazných opatření  
(1) Změní-li příslušný orgán jiného členského státu ochranný příkaz 
popsaný v evropském ochranném příkazu, samosoudce rozhodne, zda 
předběžné opatření uložené na základě evropského ochranného příkazu 
takto pozmění, uloží místo něj jiné, nebo zda je ponechá v původní 
podobě. Ukládá-li změněný ochranný příkaz jinou povinnost, než která 
je uvedena v § 341 odst. 2, samosoudce rozhodne o ponechání 
předběžného opatření v původní podobě; stejně postupuje i v případě, že 
je dán důvod pro neuznání nového evropského ochranného příkazu 
podle § 347 odst. 4 a příslušný orgán jiného členského státu bez uvedení 
podstatných důvodů nevyhoví jeho výzvě ve stanovené lhůtě. 
Rozhodnutí samosoudce doručí státnímu zástupci, chráněné osobě a 
ohrožující osobě. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, která má 
odkladný účinek. Stížností nelze napadnout důvody, pro které byl 
evropský ochranný příkaz nebo ochranný příkaz v něm popsaný vydán 
v jiném členském státu. 

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 2 (2) Samosoudce vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o 
změně předběžného opatření přijatého na základě uznaného evropského 
ochranného příkazu nebo o jeho ponechání v platnosti, a to včetně 
uvedení důvodů, pro které nemohlo dojít k jejich změně. Pokud 
samosoudce ponechá v platnosti předběžné opatření přijaté na základě 
uznaného evropského ochranného příkazu, dotáže se příslušného orgánu 
jiného členského státu, zda má pokračovat v jeho výkonu, nebo zda je 
má zrušit.  

  

  104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 3 (3) Samosoudce bez zbytečného odkladu rozhodne o zrušení uloženého 
předběžného opatření, pokud 
a) příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud, že netrvá na 
dalším výkonu předběžného opatření přijatého na základě původního 
evropského ochranného příkazu,  
b) se chráněná osoba přestala zdržovat na území České republiky nebo 
zde již nemá bydliště, 
c) příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud o zrušení 
evropského ochranného příkazu,  
d) jde o případ uvedený v § 352 odst. 2 větě druhé, nebo 
e) nastane jiná skutečnost, v jejímž důsledku nelze pokračovat ve 
výkonu předběžného opatření přijatého na základě uznaného evropského 
ochranného příkazu. 
 

  

  104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 4 (4) O zrušení uloženého předběžného opatření podle odstavce 3 a o 
důvodech takového postupu samosoudce bez zbytečného odkladu 
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vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu 

Čl. 13 odst. 7 
písm. a) 

Pokud příslušný orgán vydávajícího státu pozměnil evropský ochranný 
příkaz v souladu s odst. 1 písm. a) nebo odstavcem 4, příslušný orgán 
vykonávajícího státu případně:  

a) v souladu s článkem 9 změní opatření přijatá na základě 
evropského ochranného příkazu nebo 

104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 1 Zrušení a změna přijatých návazných opatření  
(1) Změní-li příslušný orgán jiného členského státu ochranný příkaz 
popsaný v evropském ochranném příkazu, samosoudce rozhodne, zda 
předběžné opatření uložené na základě evropského ochranného příkazu 
takto pozmění, uloží místo něj jiné, nebo zda je ponechá v původní 
podobě. Ukládá-li změněný ochranný příkaz jinou povinnost, než která 
je uvedena v § 341 odst. 2, samosoudce rozhodne o ponechání 
předběžného opatření v původní podobě; stejně postupuje i v případě, že 
je dán důvod pro neuznání nového evropského ochranného příkazu 
podle § 347 odst. 4 a příslušný orgán jiného členského státu bez uvedení 
podstatných důvodů nevyhoví jeho výzvě ve stanovené lhůtě. 
Rozhodnutí samosoudce doručí státnímu zástupci, chráněné osobě a 
ohrožující osobě. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, která má 
odkladný účinek. Stížností nelze napadnout důvody, pro které byl 
evropský ochranný příkaz nebo ochranný příkaz v něm popsaný vydán 
v jiném členském státu.  

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 2 (2) Samosoudce vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o 
změně předběžného opatření přijatého na základě uznaného evropského 
ochranného příkazu nebo o jeho ponechání v platnosti, a to včetně 
uvedení důvodů, pro které nemohlo dojít k jejich změně. Pokud 
samosoudce ponechá v platnosti předběžné opatření přijaté na základě 
uznaného evropského ochranného příkazu, dotáže se příslušného orgánu 
jiného členského státu, zda má pokračovat v jeho výkonu, nebo zda je 
má zrušit.  

  

  104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 3 (3) Samosoudce bez zbytečného odkladu rozhodne o zrušení uloženého 
předběžného opatření, pokud 
a) příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud, že netrvá na 
dalším výkonu předběžného opatření přijatého na základě původního 
evropského ochranného příkazu,  
b) se chráněná osoba přestala zdržovat na území České republiky nebo 
zde již nemá bydliště, 
c) příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud o zrušení 
evropského ochranného příkazu,  
d) jde o případ uvedený v § 352 odst. 2 větě druhé, nebo 
e) nastane jiná skutečnost, v jejímž důsledku nelze pokračovat ve 
výkonu předběžného opatření přijatého na základě uznaného evropského 
ochranného příkazu. 
 

  

  104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 4 (4) O zrušení uloženého předběžného opatření podle odstavce 3 a o 
důvodech takového postupu samosoudce bez zbytečného odkladu 
vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu. 
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Poznám
ka 

 
Čl. 13 odst. 7 
písm. b) 

odmítne vykonat pozměněný zákaz nebo omezení, pokud nespadá mezi 
druhy zákazů nebo omezení uvedené v článku 5 nebo pokud jsou 
informace předávané spolu s evropským ochranným příkazem podle 
článku 7 neúplné, nebo nebyly doplněny ve lhůtě stanovené příslušným 
orgánem vykonávajícího státu v souladu s čl. 9 odst. 4. 

104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 1 Zrušení a změna přijatých návazných opatření  
(1) Změní-li příslušný orgán jiného členského státu ochranný příkaz 
popsaný v evropském ochranném příkazu, samosoudce rozhodne, zda 
předběžné opatření uložené na základě evropského ochranného příkazu 
takto pozmění, uloží místo něj jiné, nebo zda je ponechá v původní 
podobě. Ukládá-li změněný ochranný příkaz jinou povinnost, než která 
je uvedena v § 341 odst. 2, samosoudce rozhodne o ponechání 
předběžného opatření v původní podobě; stejně postupuje i v případě, že 
je dán důvod pro neuznání nového evropského ochranného příkazu 
podle § 347 odst. 4 a příslušný orgán jiného členského státu bez uvedení 
podstatných důvodů nevyhoví jeho výzvě ve stanovené lhůtě. 
Rozhodnutí samosoudce doručí státnímu zástupci, chráněné osobě a 
ohrožující osobě. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, která má 
odkladný účinek. Stížností nelze napadnout důvody, pro které byl 
evropský ochranný příkaz nebo ochranný příkaz v něm popsaný vydán 
v jiném členském státu.  

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 2 (2) Samosoudce vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o 
změně předběžného opatření přijatého na základě uznaného evropského 
ochranného příkazu nebo o jeho ponechání v platnosti, a to včetně 
uvedení důvodů, pro které nemohlo dojít k jejich změně. Pokud 
samosoudce ponechá v platnosti předběžné opatření přijaté na základě 
uznaného evropského ochranného příkazu, dotáže se příslušného orgánu 
jiného členského státu, zda má pokračovat v jeho výkonu, nebo zda je 
má zrušit. 

  

  104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 3 (3) Samosoudce bez zbytečného odkladu rozhodne o zrušení uloženého 
předběžného opatření, pokud 
a) příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud, že netrvá na 
dalším výkonu předběžného opatření přijatého na základě původního 
evropského ochranného příkazu,  
b) se chráněná osoba přestala zdržovat na území České republiky nebo 
zde již nemá bydliště, 
c) příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud o zrušení 
evropského ochranného příkazu,  
d) jde o případ uvedený v § 352 odst. 2 větě druhé, nebo 
e) nastane jiná skutečnost, v jejímž důsledku nelze pokračovat ve 
výkonu předběžného opatření přijatého na základě uznaného evropského 
ochranného příkazu 

  

  104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 4 (4) O zrušení uloženého předběžného opatření podle odstavce 3 a o 
důvodech takového postupu samosoudce bez zbytečného odkladu 
vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu 

  

Čl. 14 odst. 1 Důvody pro přerušení opatření přijatých na základě evropského 104/2013 § 351 odst. 1 Zrušení a změna přijatých návazných opatření  PT  
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Poznám
ka 

 
písm. a) ochranného příkazu  

1. Příslušný orgán vykonávajícího státu může přerušit opatření přijatá při 
výkonu evropského ochranného příkazu:  
a) existují-li jednoznačné informace o tom, že chráněná osoba nepobývá 
ani se nezdržuje na území vykonávajícího státu nebo že toto území 
definitivně opustila; 

77/2015  (1) Změní-li příslušný orgán jiného členského státu ochranný příkaz 
popsaný v evropském ochranném příkazu, samosoudce rozhodne, zda 
předběžné opatření uložené na základě evropského ochranného příkazu 
takto pozmění, uloží místo něj jiné, nebo zda je ponechá v původní 
podobě. Ukládá-li změněný ochranný příkaz jinou povinnost, než která 
je uvedena v § 341 odst. 2, samosoudce rozhodne o ponechání 
předběžného opatření v původní podobě; stejně postupuje i v případě, že 
je dán důvod pro neuznání nového evropského ochranného příkazu 
podle § 347 odst. 4 a příslušný orgán jiného členského státu bez uvedení 
podstatných důvodů nevyhoví jeho výzvě ve stanovené lhůtě. 
Rozhodnutí samosoudce doručí státnímu zástupci, chráněné osobě a 
ohrožující osobě. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, která má 
odkladný účinek. Stížností nelze napadnout důvody, pro které byl 
evropský ochranný příkaz nebo ochranný příkaz v něm popsaný vydán 
v jiném členském státu.  
 

  104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 2 (2)Samosoudce vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o 
změně předběžného opatření přijatého na základě uznaného evropského 
ochranného příkazu nebo o jeho ponechání v platnosti, a to včetně 
uvedení důvodů, pro které nemohlo dojít k jejich změně. Pokud 
samosoudce ponechá v platnosti předběžné opatření přijaté na základě 
uznaného evropského ochranného příkazu, dotáže se příslušného orgánu 
jiného členského státu, zda má pokračovat v jeho výkonu, nebo zda je 
má zrušit. 

  

  104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 3 (3) Samosoudce bez zbytečného odkladu rozhodne o zrušení uloženého 
předběžného opatření, pokud 
a) příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud, že netrvá na 
dalším výkonu předběžného opatření přijatého na základě původního 
evropského ochranného příkazu,  
b) se chráněná osoba přestala zdržovat na území České republiky nebo 
zde již nemá bydliště, 
c) příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud o zrušení 
evropského ochranného příkazu,  
d) jde o případ uvedený v § 352 odst. 2 větě druhé, nebo 
e) nastane jiná skutečnost, v jejímž důsledku nelze pokračovat ve 
výkonu předběžného opatření přijatého na základě uznaného evropského 
ochranného příkazu. 
 

  

  104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 4 4) O zrušení uloženého předběžného opatření podle odstavce 3 a o 
důvodech takového postupu samosoudce bez zbytečného odkladu 
vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu. 

  

Čl. 14 odst. 1 pokud v souladu s vnitrostátním právem uplynula maximální doba trvání 104/2013 § 350 odst. 1 (1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, při výkonu návazného PT  
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ka 

 
písm. b) opatření přijatých při výkonu evropského ochranného příkazu; 77/2015 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

opatření samosoudce postupuje přiměřeně podle ustanovení trestního 
řádu upravujících výkon předběžných opatření; ustanovení § 88n odst. 1 
trestního řádu se neužije. Poruší-li ohrožující osoba návazné opatření, 
může jí samosoudce uložit pouze pořádkovou pokutu. 

  141/1961  
45/2013 

§ 88n odst. 1 (1) Předběžné opatření trvá, dokud to vyžaduje jeho účel, nejdéle však 
do právní moci rozsudku nebo jiného rozhodnutí, jímž řízení končí. 

  

Čl. 14 odst. 1 
písm. c) 

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

104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 1 Zrušení a změna přijatých návazných opatření  
(1) Změní-li příslušný orgán jiného členského státu ochranný příkaz 
popsaný v evropském ochranném příkazu, samosoudce rozhodne, zda 
předběžné opatření uložené na základě evropského ochranného příkazu 
takto pozmění, uloží místo něj jiné, nebo zda je ponechá v původní 
podobě. Ukládá-li změněný ochranný příkaz jinou povinnost, než která 
je uvedena v § 341 odst. 2, samosoudce rozhodne o ponechání 
předběžného opatření v původní podobě; stejně postupuje i v případě, že 
je dán důvod pro neuznání nového evropského ochranného příkazu 
podle § 347 odst. 4 a příslušný orgán jiného členského státu bez uvedení 
podstatných důvodů nevyhoví jeho výzvě ve stanovené lhůtě. 
Rozhodnutí samosoudce doručí státnímu zástupci, chráněné osobě a 
ohrožující osobě. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, která má 
odkladný účinek. Stížností nelze napadnout důvody, pro které byl 
evropský ochranný příkaz nebo ochranný příkaz v něm popsaný vydán 
v jiném členském státu.  

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 2 (2) Samosoudce vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o 
změně předběžného opatření přijatého na základě uznaného evropského 
ochranného příkazu nebo o jeho ponechání v platnosti, a to včetně 
uvedení důvodů, pro které nemohlo dojít k jejich změně. Pokud 
samosoudce ponechá v platnosti předběžné opatření přijaté na základě 
uznaného evropského ochranného příkazu, dotáže se příslušného orgánu 
jiného členského státu, zda má pokračovat v jeho výkonu, nebo zda je 
má zrušit. 

  

   
104/2013 
77/2015 

 
§ 351 odst. 3 

 
(3) Samosoudce bez zbytečného odkladu rozhodne o zrušení uloženého 
předběžného opatření, pokud 
a) příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud, že netrvá na 
dalším výkonu předběžného opatření přijatého na základě původního 
evropského ochranného příkazu,  
b) se chráněná osoba přestala zdržovat na území České republiky nebo 
zde již nemá bydliště, 
c) příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud o zrušení 
evropského ochranného příkazu,  
d) jde o případ uvedený v § 352 odst. 2 větě druhé, nebo 
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e) nastane jiná skutečnost, v jejímž důsledku nelze pokračovat ve 
výkonu předběžného opatření přijatého na základě uznaného evropského 
ochranného příkazu.  

  104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 4 (4) O zrušení uloženého předběžného opatření podle odstavce 3 a o 
důvodech takového postupu samosoudce bez zbytečného odkladu 
vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu. 

  

Čl. 14 odst. 1 
písm. d) 

jsou-li rozsudek ve smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí 
2008/947/SVV nebo rozhodnutí o opatřeních dohledu ve smyslu článku 
4 rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV postoupeny vykonávajícímu 
státu po uznání evropského ochranného příkazu. 

104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 1 Zrušení a změna přijatých návazných opatření  

(1) Změní-li příslušný orgán jiného členského státu ochranný příkaz 
popsaný v evropském ochranném příkazu, samosoudce rozhodne, zda 
předběžné opatření uložené na základě evropského ochranného příkazu 
takto pozmění, uloží místo něj jiné, nebo zda je ponechá v původní 
podobě. Ukládá-li změněný ochranný příkaz jinou povinnost, než která 
je uvedena v § 341 odst. 2, samosoudce rozhodne o ponechání 
předběžného opatření v původní podobě; stejně postupuje i v případě, že 
je dán důvod pro neuznání nového evropského ochranného příkazu 
podle § 347 odst. 4 a příslušný orgán jiného členského státu bez uvedení 
podstatných důvodů nevyhoví jeho výzvě ve stanovené lhůtě. 
Rozhodnutí samosoudce doručí státnímu zástupci, chráněné osobě a 
ohrožující osobě. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, která má 
odkladný účinek. Stížností nelze napadnout důvody, pro které byl 
evropský ochranný příkaz nebo ochranný příkaz v něm popsaný vydán 
v jiném členském státu. 

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 2 (2) Samosoudce vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o 
změně předběžného opatření přijatého na základě uznaného evropského 
ochranného příkazu nebo o jeho ponechání v platnosti, a to včetně 
uvedení důvodů, pro které nemohlo dojít k jejich změně. Pokud 
samosoudce ponechá v platnosti předběžné opatření přijaté na základě 
uznaného evropského ochranného příkazu, dotáže se příslušného orgánu 
jiného členského státu, zda má pokračovat v jeho výkonu, nebo zda je 
má zrušit. 

  

  104/2013 
77/2015 

§ 351 odst. 3 (3) Samosoudce bez zbytečného odkladu rozhodne o zrušení uloženého 
předběžného opatření, pokud 
a) příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud, že netrvá na 
dalším výkonu předběžného opatření přijatého na základě původního 
evropského ochranného příkazu,  
b) se chráněná osoba přestala zdržovat na území České republiky nebo 
zde již nemá bydliště, 
c) příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud o zrušení 
evropského ochranného příkazu,  
d) jde o případ uvedený v § 352 odst. 2 větě druhé, nebo 
e) nastane jiná skutečnost, v jejímž důsledku nelze pokračovat ve 
výkonu předběžného opatření přijatého na základě uznaného evropského 
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Poznám
ka 

 
ochranného příkazu. 
 

  104/2013 
77/2015 
 

§ 351 odst. 4 (4) O zrušení uloženého předběžného opatření podle odstavce 3 a o 
důvodech takového postupu samosoudce bez zbytečného odkladu 
vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu. 
 

  

  104/2013 
77/2015 

§ 352 odst. 1 Souběh řízení 
(1) Byl-li do České republiky zaslán ochranný příkaz popsaný 
v evropském ochranném příkazu za účelem postupu podle hlavy IV nebo 
IX a samosoudce se o této skutečnosti dozví předtím, než rozhodne o 
uznání evropského ochranného příkazu a přijetí návazných opatření 
podle § 348, rozhodnutí odloží do doby, než je pravomocně rozhodnuto 
o uznání a výkonu ochranného příkazu podle hlavy IV nebo IX. Pokud 
bylo v řízení podle hlavy IV nebo IX pravomocně rozhodnuto, že se 
ochranný příkaz uzná a vykoná, samosoudce řízení o uznání evropského 
ochranného příkazu a přijetí návazných opatření ukončí a o této 
skutečnosti, včetně uvedení důvodů, vyrozumí příslušný orgán jiného 
členského státu, státního zástupce a chráněnou osobu. V opačném 
případě samosoudce v řízení pokračuje. 

  

  104/2013 
77/2015 

§ 352 odst. 2 (2) Byl-li do České republiky zaslán ochranný příkaz popsaný 
v evropském ochranném příkazu za účelem postupu podle hlavy IV nebo 
IX a samosoudce se o této skutečnosti dozví až poté, co již pravomocně 
rozhodl, že se evropský ochranný příkaz uznává a že se ukládá 
předběžné opatření podle § 348, pokračuje ve výkonu předběžného 
opatření do doby, než je pravomocně rozhodnuto o uznání a výkonu 
ochranného příkazu podle hlavy IV nebo IX. Pokud bylo v řízení podle 
hlavy IV nebo IX pravomocně rozhodnuto, že se ochranný příkaz uzná a 
vykoná, samosoudce rozhodne o zrušení uloženého předběžného 
opatření; v opačném případě ponechá uložené předběžné opatření v 
platnosti. 

  

Čl. 14 odst. 2 Příslušný orgán vykonávajícího státu o tomto rozhodnutí neprodleně 
informuje příslušný orgán vydávajícího státu a pokud možno i 
chráněnou osobu. 

104/2013 
77/2015 
 

§ 351 odst. 4 
 
 

O zrušení uloženého předběžného opatření podle odstavce 3 a o 
důvodech takového postupu samosoudce bez zbytečného odkladu 
vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu. 
 

PT  

  141/1961  
 
 

§ 137 odst. 1 
 

Oznamování usnesení 
(1) Usnesení je třeba oznámit osobě, které se přímo dotýká, jakož i 
osobě, která k němu dala svým návrhem podnět; usnesení soudu se 
oznámí též státnímu zástupci. Oznámení se děje buď vyhlášením 
usnesení v přítomnosti toho, jemuž je třeba usnesení oznámit, anebo 
doručením opisu usnesení. 

  

Čl. 14 odst. 3 
 

Příslušný orgán vykonávajícího státu může před přerušením opatření 
podle odst. 1 písm. b) vyzvat příslušný orgán vydávajícího státu, aby 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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poskytl informace o tom, zda je za okolností daného případu stále 
nezbytná ochrana stanovená v evropském ochranném příkazu. Příslušný 
orgán vydávajícího státu na tuto výzvu neprodleně odpoví. 

Čl. 15 Priorita při uznávání evropského ochranného příkazu  
Uznání evropského ochranného příkazu má stejnou prioritu, jakou by 
mělo v obdobném případě poskytnutí ochrany na základě vnitrostátního 
práva, a to s ohledem na konkrétní okolnosti případu včetně naléhavosti, 
předpokládané datum příjezdu chráněné osoby na území vykonávajícího 
státu a pokud možno s ohledem na míru ohrožení chráněné osoby. 

104/2013 
77/2015 
 

§ 346 odst. 2 (2) O tom, zda se evropský ochranný příkaz uzná nebo neuzná, 
 a o návazných opatřeních samosoudce rozhodne neprodleně.  

PT  

Čl. 16 Konzultace mezi příslušnými orgány  
Příslušné orgány vydávajícího státu a vykonávajícího státu se mohou 
případně navzájem konzultovat, aby usnadnily plynulé a účinné 
uplatňování této směrnice. 

104/2013 
77/2015 

§ 342 odst. 2      (2) Justiční orgán spolupracuje s příslušným orgánem jiného členského 
státu při postupu podle této hlavy, zejména si s ním vyměňuje všechny 
potřebné informace.  
 

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 342 odst. 3 (3) Ministerstvo na žádost soudu a Nejvyšší státní zastupitelství na 
žádost státního zástupce poskytne součinnost při zjištění potřebných 
informací, zejména při zjištění příslušného orgánu jiného členského 
státu, kterému má být zaslán evropský ochranný příkaz, nebo při ověření 
podmínek stanovených právním řádem tohoto členského státu pro jeho 
uznání a přijetí návazných opatření. Stejnou součinnost poskytne 
ministerstvo na žádost orgánu jiného členského státu při zjištění 
potřebných informací, pokud jde o příslušné orgány České republiky 
nebo ověření podmínek stanovených právním řádem České republiky. 

  

Čl. 17 odst. 1 Jazyky  
Evropský ochranný příkaz musí být příslušným orgánem vydávajícího 
státu přeložen do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků 
vykonávajícího státu. 
 

104/2013 
77/2015 

§ 347 odst. 4 (4) Samosoudce dále nemusí uznat evropský ochranný příkaz, pokud je 
zjevně neúplný nebo není přeložen do českého jazyka nebo jiného 
jazyka, ve kterém lze evropský ochranný příkaz podle prohlášení České 
republiky40) přijmout. Před rozhodnutím o neuznání samosoudce vyzve 
příslušný orgán jiného členského státu, aby mu ve lhůtě jím stanovené 
zaslal doplněné znění evropského ochranného příkazu nebo jeho překlad 
do příslušného jazyka. Před rozhodnutím o neuznání samosoudce vyzve 
příslušný orgán jiného členského státu, aby mu ve lhůtě jím stanovené 
zaslal evropský ochranný příkaz na stanoveném formuláři, jeho 
doplněné znění nebo překlad do příslušného jazyka. Zároveň jej 
upozorní, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, aniž by uvedl 
podstatné důvody, pro které tak nemohl učinit, neuzná evropský 
ochranný příkaz. 
 

PT  

  104/2013 
77/2015 

§ 355 odst. 2 (2) Evropský ochranný příkaz zašle justiční orgán příslušnému orgánu 
jiného členského státu přeložený do úředního jazyka nebo jednoho z 
úředních jazyků tohoto členského státu, nebo do jazyka, v němž jej tento 
členský stát podle svého prohlášení40) přijímá.  

  

Čl. 17 odst. 2 Příslušný orgán vykonávajícího státu přeloží do úředního jazyka nebo 
jednoho z úředních jazyků vydávajícího státu formulář uvedený v článku 

104/2013 
77/2015 

§ 350 odst. 2 (2) Porušení uloženého předběžného opatření ohrožující osobou 
samosoudce bez zbytečného odkladu oznámí příslušnému orgánu jiného 

PT  
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12. členského státu. Oznámení o porušení uloženého předběžného opatření 

se zasílá na stanoveném formuláři41) přeloženém do úředního jazyka 
nebo jednoho z úředních jazyků tohoto členského státu, nebo do jazyka, 
v němž tento stát podle svého prohlášení40) oznámení přijímá. 

Čl. 17 odst. 3 Každý členský stát může v okamžiku přijetí této směrnice nebo později 
uvést v prohlášení, které uloží u Komise, že přijme překlad do jednoho 
nebo více dalších úředních jazyků Unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 18 Náklady  
Náklady vyplývající z uplatňování této směrnice, s výjimkou nákladů 
vzniklých výlučně na území vydávajícího státu, nese v souladu se svým 
vnitrostátním právem vykonávající stát. 

104/2013 
77/2015 

§ 353 Náklady 
Náklady řízení o uznání evropského ochranného příkazu a přijetí 
návazných opatření nese Česká republika. 

PT  

Čl. 19 odst. 1 Vztah k jiným dohodám a ujednáním  
Členské státy mohou nadále uplatňovat dvoustranné nebo mnohostranné 
dohody nebo ujednání platné v okamžiku vstupu této směrnice v 
platnost, pokud tyto dohody nebo ujednání umožňují prohloubit nebo 
rozšířit cíle této směrnice a pokud pomáhají dále zjednodušit nebo 
usnadnit postupy pro přijímání ochranných opatření. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 19 odst. 2 Členské státy mohou uzavírat dvoustranné nebo mnohostranné dohody 
nebo ujednání po vstupu této směrnice v platnost, pokud tyto dohody 
nebo ujednání umožňují prohloubit nebo rozšířit cíle této směrnice a 
pokud pomáhají zjednodušit nebo usnadnit postupy pro přijímání 
ochranných opatření. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 19 odst. 3 Do 11. dubna 2012 oznámí členské státy Komisi stávající dohody a 
ujednání uvedené v odstavci 1, které si přejí nadále uplatňovat. Členské 
státy Komisi rovněž oznámí všechny nové dohody nebo ujednání podle 
odstavce 2 do tří měsíců od jejich podpisu. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 20 odst. 1 Vztah k jiným nástrojům  
Touto směrnicí není dotčeno uplatňování nařízení (ES) č. 44/2001, 
nařízení (ES) č. 2201/2003, Haagské úmluvy z roku 1996 o pravomoci 
orgánů, použitelném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci 
ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, nebo 
Haagské úmluvy z roku 1980 o občanskoprávních aspektech 
mezinárodních únosů dětí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 20 odst. 2 Touto směrnicí není dotčeno uplatňování rámcového rozhodnutí 
2008/947/SVV nebo rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 21 odst. 1 Provádění  
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 11. ledna 2015. 
Neprodleně o nich uvědomí Komisi.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

104/2013 
77/2015 

Část pátá Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního 
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. 

PT  
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Čl. 21 odst. 2 Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 22 Shromažďování údajů  
Členské státy v zájmu snazšího hodnocení uplatňování této směrnice 
předávají Komisi příslušné údaje týkající se uplatňování vnitrostátních 
postupů ve věci evropského ochranného příkazu, a to alespoň počet 
žádostí o vydání evropského ochranného příkazu a počet vydaných nebo 
uznaných příkazů. 

104/2013 
77/2015 

§ 342 odst. 4 (4) Pro účely podávání zpráv orgánům Evropské unie a usnadňování 
spolupráce s jinými členskými státy Nejvyšší státní zastupitelství a 
soudy poskytnou ministerstvu na jeho žádost potřebné informace, 
zejména o počtu evropských ochranných příkazů zaslaných do jiných 
členských států k uznání a přijetí návazných opatření a o výsledku těchto 
řízení v jiných členských státech, jakož i obdobné informace ohledně 
evropských ochranných příkazů zaslaných jinými členskými státy do 
České republiky. 

PT  

Čl. 23 Přezkum  
Do 11. ledna 2016 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o uplatňování této směrnice. K uvedené zprávě se případně 
připojí legislativní návrhy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 24 Vstup v platnost  
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  

Čl. 25 Určení  
Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Příloha I EVROPSKÝ OCHRANNÝ PŘÍKAZ podle článku 7 SMĚRNICE 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/99/EU ZE DNE 13. 
PROSINCE 2011 O EVROPSKÉM OCHRANNÉM PŘÍKAZU  

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Příloha II FORMULÁŘ podle článku 12 SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY 2011/99/EU ZE DNE 13. PROSINCE 2011 
O EVROPSKÉM OCHRANNÉM PŘÍKAZU OZNÁMENÍ O 
PORUŠENÍ OPATŘENÍ PŘIJATÉHO NA ZÁKLADĚ EVROPSKÉHO 
OCHRANNÉHO PŘÍKAZU  

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

 
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis EU 

 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 
č 

Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 
předpisu 

1.  40/2009 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 01.01.2010 
2.  141/1961 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 01.01.1962 
3.  104/2013 Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních  01.01.2014 
4.  218/2003 Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004 
5.  45/2013 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 25.2.2013  
6.  265/2001 zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
01.01.2002 

7.  459/2011 Zákon č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2012 
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8.  57/1965 Zákon č. 57/1965 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 01.08.1965 
9.  292/1993 Zákon č. 292/1993, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o 

soudech a soudcích 
01.01.1994 

10.  193/2012 zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.09.2012 
11.  77/2015 Zákon č. 77/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony 01.05.2015 
12.  1/1993 Ústava České republiky 01.01.1993 
13.  55/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 
8. 3. 2017 

14.  56/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další 
související zákony 

1. 4. 2017 

15.  57/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 5. 2017 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  9224 MSp Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Před předložením 
do vlády. 

10/2018 01/2021 

2.  9600 MSp Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a 
mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony 
 

 5/2019 4/2020 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
Čl. 1 odst. 1 1. Účelem této směrnice je zajistit, aby se obětem trestného činu dostalo 

vhodných informací, podpory a ochrany a mohly se účastnit trestního 
řízení. 
Členské státy zajistí, aby oběti byly jako takové uznávány a aby se s 
nimi ve všech kontaktech se službou pro podporu obětí, službou 
restorativní justice nebo kterýmkoli příslušným orgánem, které vyvíjejí 
činnost v rámci trestního řízení, zacházelo s respektem, individuálně, 
citlivě, profesionálně a bez diskriminace. Práva stanovená v této 
směrnici se použijí na oběti bez diskriminace, rovněž pokud jde o jejich 
pobytový status. 

45/2013 
ve znění  
56/2017 

§ 3 odst. 1 
 
 

Základní zásady 
 (1) Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je 
třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela 
zjevně o zneužití postavení oběti podle tohoto zákona. Existují-li 
pochybnosti o tom, zda je oběť zvlášť zranitelnou, je třeba ji za zvlášť 
zranitelnou považovat. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl 
pachatel zjištěn nebo odsouzen. 
 

PT  

  45/2013 
 

§ 3 odst. 2 (2) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a další 
orgány veřejné moci, subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci 
obětem trestných činů, poskytovatelé zdravotních služeb, znalci, 
tlumočníci, obhájci a sdělovací prostředky mají povinnost respektovat 
osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle 
možností jí vycházet vstříc. Vůči oběti postupují s přihlédnutím k jejímu 
věku, zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její rozumové 
vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy 
způsobené oběti trestným činem nebo k druhotné újmě.  
 

  

  45/2013 
 

§ 3 odst. 3 (3) Oběti přísluší práva podle tohoto zákona bez ohledu na rasu, etnický 
původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, 
náboženské vyznání, víru či světový názor. Oběti přísluší práva podle 
tohoto zákona bez ohledu na její státní občanství, nestanoví-li tento 
zákon jinak. 
 

  

  141/1961 
ve znění 
45/2013 

§ 2 odst. 15 
 

(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. 

  

Čl. 1 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby při uplatňování této směrnice, je- li obětí 
dítě, byly v první řadě zohledněny nejvlastnější zájmy dítěte a aby byly 
posuzovány individuálně. Musí převážit citlivý přístup k dítěti při 
řádném zohlednění věku, vyspělosti, názorů, potřeb a obav dítěte. Dítě a 
nositel rodičovské zodpovědnosti či jiný právní zástupce jsou 
informováni o všech opatřeních nebo právech, která jsou zvláště 
zaměřena na děti. 

45/2013 § 2 odst. 4 
písm. a) 

(4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí 
  
a) dítě, 

PT  

  45/2013 § 3 odst. 2 
 
 

(2) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a další 
orgány veřejné moci, subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci 
obětem trestných činů, poskytovatelé zdravotních služeb, znalci, 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
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ka 

 
tlumočníci, obhájci a sdělovací prostředky mají povinnost respektovat 
osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle 
možností jí vycházet vstříc. Vůči oběti postupují s přihlédnutím k jejímu 
věku, zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její rozumové 
vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy 
způsobené oběti trestným činem nebo k druhotné újmě. 
 

  141/1961 
ve znění 
178/1990 
265/2001 
181/2011 
55/2017 

§ 45 (1) Není-li poškozený osobou plně svéprávnou nebo je-li omezen ve 
svéprávnosti, vykonává jeho práva podle tohoto zákona jeho zákonný 
zástupce nebo opatrovník. V případě, že je nebezpečí z prodlení a 
zákonný zástupce nebo opatrovník nemůže vykonávat práva uvedená ve 
větě první nebo nebyl-li opatrovník ustanoven, ačkoli jsou dány důvody 
pro jeho ustanovení, je třeba opatrovníka neprodleně ustanovit. 
Opatrovníka je třeba neprodleně ustanovit také v případě, že je 
nebezpečí z prodlení a poškozený je právnickou osobou a nemá osobu 
způsobilou činit úkony v řízení. 
 
(2) Opatrovníka ustanovuje předseda senátu a v přípravném řízení státní 
zástupce. Jinou osobu než advokáta lze ustanovit opatrovníkem jen s 
jejím souhlasem. Nelze jím ustanovit osobu, u níž lze mít důvodnou 
obavu, že pro svůj zájem na výsledku řízení nebude řádně hájit zájmy 
poškozeného. Usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje tomu, 
kdo je jím ustanovován, a nevylučuje-li to povaha věci, též 
poškozenému. Proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka je přípustná 
stížnost. 
 
 (3) Jde-li o uplatnění nároku na náhradu škody nebo na vydání 
bezdůvodného obohacení (§ 43 odst. 3), přecházejí práva, která tento 
zákon přiznává poškozenému, i na jeho právního nástupce. 

  

  141/1961 
ve znění 
193/2012 
45/2013 
59/2017 

§ 46 Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho 
právech poučit a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění; v 
rámci poučení jej upozorní i na možnost žádat o uspokojení nároku na 
náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo 
na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podle 
zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. 
Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a 
trestu, upozorní orgány činné v trestním řízení při poučení prováděném 
v přípravném řízení poškozeného zejména na to, že může dojít k 
sjednání dohody o vině a trestu a že v takovém případě může uplatnit 
nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na 
vydání bezdůvodného obohacení nejpozději při prvním jednání o takové 
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dohodě. Má-li poškozený postavení oběti podle zákona o obětech 
trestných činů, jsou povinny jej poučit též o právech podle zákona o 
obětech trestných činů a poskytnout mu plnou možnost k jejich 
uplatnění. 

  45/2013 
ve znění  
56/2017 

§ 20 Podání vysvětlení a výslech zvlášť zranitelných obětí  
 
(1) Zvlášť zranitelnou oběť je v trestním řízení nutné vyslýchat 
obzvláště citlivě a s ohledem na konkrétní okolnosti, které ji činí zvlášť 
zranitelnou.  
  
(2) Je-li to možné, výslech zvlášť zranitelných obětí v přípravném řízení 
provádí osoba k tomu vyškolená v prostorách pro tento účel upravených 
či přizpůsobených. Je-li obětí dítě, výslech v přípravném řízení provádí 
vždy osoba k tomu vyškolená s výjimkou případů, kdy se jedná o úkon 
neodkladný a vyškolenou osobu nelze zajistit.  
(3) Výslech zvlášť zranitelné oběti se provádí tak, aby později nemusel 
být opakován. V případě dalšího výslechu před stejným orgánem je 
vyslýchajícím zpravidla stejná osoba, nebrání-li tomu důležité důvody.  
  
(4) Nepřeje-li si zvlášť zranitelná oběť bezprostřední vizuální kontakt s 
osobou podezřelou ze spáchání trestného činu nebo s osobou, proti níž 
se trestní řízení vede, učiní se, nebrání-li tomu závažné důvody, 
potřebná opatření, aby k takovému vizuálnímu kontaktu nedošlo, 
zejména se využívá audiovizuální techniky, je-li to technicky možné. 
Přitom je třeba zajistit, aby nebylo porušeno právo na obhajobu.  
  
(5) Odstavce 1 až 4 se obdobně užijí i pro podání vysvětlení podle 
jiného právního předpisu. 
 

  

Čl. 2 odst. 1 
písm. a)   

1. Pro účely této směrnice se rozumí: 
a) „obětí“ 
i) fyzická osoba, která utrpěla újmu včetně fyzické, duševní či citové 
újmy či hmotnou ztrátu, které byly přímo způsobeny trestným činem, 
ii) rodinný příslušník osoby, jejíž smrt byla přímo způsobena trestným 
činem, a který v důsledku smrti této osoby utrpěl újmu; 

45/2013 § 2 odst. 2 (2) Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným 
činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma 
nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. 

PT  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 2 odst. 3  (3) Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považují se, utrpěli-li 
v důsledku smrti oběti újmu, za oběť též její příbuzný v pokolení 
přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný 
partner, druh nebo osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo 
byla povinna poskytovat výživu. Je-li těchto osob více, považuje se za 
oběť každá z nich. 
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  141/1961 
ve znění 
193/2012 
59/2017 

§ 43 odst. 1  (1) Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena 
majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se 
pachatel trestným činem obohatil (poškozený), má právo činit návrh na 
doplnění dokazování, nahlížet do spisů (§ 65), zúčastnit se sjednávání 
dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání 
konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a před 
skončením řízení se k věci vyjádřit. Jde-li o trestný čin zanedbání 
povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), rozumí se pro účely tohoto 
zákona majetkovou škodou, jež byla poškozenému způsobena trestným 
činem, i dlužné výživné. 

  

Čl. 2 odst. 1 
písm. b) 

b) „rodinnými příslušníky“ manžel či manželka, osoba, která stabilně a 
trvale žije s obětí v závazném intimním partnerském svazku ve společné 
domácnosti, příbuzní v přímé linii, sourozenci a vyživované osoby oběti; 

89/2012 § 22 odst. 1  (1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo 
partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále 
jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se 
pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla 
jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, 
že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu 
trvale žijí. 
 

PT  

  45/2013 
ve znění  
56/2017 

§ 2 odst. 3 (3) Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považují se, utrpěli-li 
v důsledku smrti oběti újmu, za oběť též její příbuzný v pokolení 
přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný 
partner, druh nebo osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo 
byla povinna poskytovat výživu. Je-li těchto osob více, považuje se za 
oběť každá z nich.. 
 

  

Čl. 2 odst. 1 
písm. c) 

c) „dítětem“ každá osoba mladší 18 let; 40/2009 § 126 Dítě  
Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon 
nestanoví jinak. 

PT  

Čl. 2 odst. 1 
písm. d) 

d) „restorativní justicí“ postup, který oběti a pachateli s jejich 
dobrovolným souhlasem umožňuje aktivní účast při řešení záležitostí 
vyplývajících z trestného činu za pomoci neutrální třetí strany. 

257/2000 § 2 odst. 2  (2) Mediací se pro účely tohoto zákona rozumí mimosoudní 
zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným 
a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v 
souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným 
souhlasem obviněného a poškozeného. 

PT  

  9600     
Čl. 2 odst. 2 2. Členské státy mohou zavést postupy: 

a) pro omezení počtu rodinných příslušníků, kteří mohou využívat práv 
stanovených touto směrnicí při zohlednění konkrétních okolností 
každého případu, a 
b) ve vztahu k odst. 1 písm. a) bodu ii) pro stanovení toho, kteří rodinní 
příslušníci mají přednost ohledně výkonu práv stanovených touto 

  ČR dosud nevyužila možnosti transpozice tohoto ustanovení  NT  
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směrnicí. 

Čl. 3 odst. 1 KAPITOLA 2 
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODPORY 
Článek 3 
Právo na vzájemně srozumitelnou komunikaci 
1. Členské státy přijmou vhodná opatření, jež obětem napomohou k 
tomu, aby rozuměly a bylo jim rozuměno od prvního kontaktu během 
další nezbytné komunikace s příslušným orgánem v rámci trestního 
řízení, včetně případů, kdy tento orgán poskytuje informace. 

45/2013 § 3 odst. 4 (4) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a subjekty 
zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů mají 
povinnost srozumitelným způsobem informovat oběť o jejích právech a 
umožnit jí jejich plné uplatnění. Na žádost oběti jsou tak povinny učinit 
i opakovaně. 

PT  

  45/2013 
ve znění  
56/2017 

§ 8 Informace poskytované oběti Policií České republiky, policejním 
orgánem a státním zástupcem  
 
(1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do 
prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez žádosti o tom,  
  
a) u kterého konkrétního orgánu může podat oznámení o skutečnostech 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a předá oběti kontakt 
na tento orgán,  
  
b) na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc a za jakých 
podmínek má právo na poskytnutí bezplatné odborné pomoci, a předá 
oběti kontakty na tyto subjekty,  
  
c) za jakých podmínek má právo na přijetí opatření k zajištění bezpečí 
podle jiného právního předpisu (§ 14),  
  
d) u kterého konkrétního orgánu získá další informace o věci, ve které 
se stala obětí trestného činu,  
  
e) jaké etapy řízení následují po trestním oznámení a jaká je úloha oběti 
v těchto etapách,  
  
f) u kterého konkrétního orgánu a jakým způsobem může požádat o 
informace podle § 11 odst. 1 a 3, a předá oběti kontakt na tento orgán,  
  
g) za jakých podmínek a v jakém rozsahu má právo na peněžitou 
pomoc, včetně poučení o lhůtě pro podání žádosti,  
  
h) na které nejbližší azylové domy, intervenční centra či jiná zařízení 
sociálních služeb poskytující pobytové služby se může obrátit, 
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i) na kterého nejbližšího poskytovatele zdravotních služeb se může 
obrátit s žádostí o poskytnutí zdravotních služeb, 
 
j) u kterého orgánu a jakým způsobem se může domáhat nápravy, 
jestliže jsou její práva porušena orgánem veřejné moci nebo jí není 
umožněno jejich plné uplatnění, 
 
k) o jaká opatření k ochraně jejích zájmů může požádat, má-li oběť 
bydliště v jiném členském státě Evropské unie, 
 
l) jaká další práva má podle tohoto zákona.  
(2) Informace podle odstavce 1 se poskytují oběti písemně. Informace 
podle odstavce 1 písm. a) až d) musí být oběti rovněž srozumitelně 
ústně vysvětleny.  
  
(3) Přijímají-li oznámení oběti o skutečnostech nasvědčujících tomu, že 
byl spáchán trestný čin, Policie České republiky, policejní orgán nebo 
státní zástupce, jsou povinni jí písemně potvrdit přijetí takového 
oznámení; státní zástupce je dále povinen oběť písemně a ústně 
informovat i bez žádosti v rozsahu podle odstavce 1 písm. b) až d). Za 
potvrzení přijetí oznámení podle věty první se považuje i předání opisu 
protokolu o podaném oznámení. 
 
(4) Pokud o to oběť požádá, vysvětlí oběti Policie České republiky nebo 
policejní orgán srozumitelně ústně i informace podle odstavce 1 písm. e) 
až l). 

  45/2013 
ve znění  
56/2017 

§ 13 Způsob, rozsah a forma poskytnutí informací 
Oběť je třeba informovat srozumitelným způsobem se zohledněním 
jejího věku, rozumové a volní vyspělosti, gramotnosti a zdravotního 
stavu včetně psychického stavu; jednotlivé informace se oběti 
poskytnou v rozsahu, který odpovídá jejím konkrétním potřebám s 
ohledem na povahu a závažnost trestného činu. Informace podle § 9 a § 
10 odst. 1 musí být oběti poskytnuty v písemné i ústní formě. Informace 
podle § 10 odst. 2 musí být oběti poskytnuty alespoň písemně. Prohlásí-
li oběť, že nechce být informována, orgány činné v trestním řízení 
informace neposkytnou, ledaže je třeba tyto informace poskytnout k 
řádnému uplatnění práv poškozeného v trestním řízení. Prohlášení oběti 
o tom, že nechce být informována, může být kdykoliv vzato zpět; o tom 
musí být oběť poučena. 

  

  141/1961 § 2 odst. 15 (15) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny v každém období   
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ve znění 
45/2013 

 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. 
 

  141/1961 
ve znění 
193/2012 
45/2013 
59/2017 

§ 46 Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho 
právech poučit a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění; v 
rámci poučení jej upozorní i na možnost žádat o uspokojení nároku na 
náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo 
na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podle 
zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. 
Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a 
trestu, upozorní orgány činné v trestním řízení při poučení prováděném 
v přípravném řízení poškozeného zejména na to, že může dojít k 
sjednání dohody o vině a trestu a že v takovém případě může uplatnit 
nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na 
vydání bezdůvodného obohacení nejpozději při prvním jednání o takové 
dohodě. Má-li poškozený postavení oběti podle zákona o obětech 
trestných činů, jsou povinny jej poučit též o právech podle zákona o 
obětech trestných činů a poskytnout mu plnou možnost k jejich 
uplatnění. 

  

  218/2003 § 45 Zájmy a práva poškozeného  
 
(1) Orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny přihlížet k 
oprávněným zájmům poškozeného, poučit ho o jeho právech a 
poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění; státní zástupce a v řízení 
před soudem předseda senátu posoudí vhodnost a účelnost některého ze 
zvláštních způsobů řízení vedoucích mimo jiné k náhradě škody nebo 
jinému odčinění škodlivých následků činu.  
  
(2) Poškozený, jehož adresa pobytu, sídla nebo místa podnikání je 
známa, musí být příslušným orgánem činným podle tohoto zákona 
vyrozuměn, jestliže mladistvý prohlásí, že je připraven škodu vzniklou 
činem nahradit, jinak odčinit nebo přispět k narovnání škodlivých 
následků činu. Totéž platí v případě, že mladistvý na sebe vezme 
povinnost, která se bezprostředně dotýká zájmů poškozeného. 

  

Čl. 3 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby byly obětem poskytnuty informace jasně a 
srozumitelně, a to ústně nebo písemně. Takové informace zohlední 
osobní charakteristiky oběti, včetně jakéhokoliv zdravotního postižení, 
které může mít vliv na jejich schopnost vzájemně srozumitelné 
komunikace. 

45/2013 § 3 odst. 4  (4) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a subjekty 
zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů mají 
povinnost srozumitelným způsobem informovat oběť o jejích právech a 
umožnit jí jejich plné uplatnění. Na žádost oběti jsou tak povinny učinit 
i opakovaně. 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32012L0029_181031.doc      str. 8 z 129   

Celex: 32012L0029 Lhůta pro implementaci 16. 11. 2015 Úřední věstník                     L 315/57 Gestor MSp Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/29/EU ze dne 25. 10. 2012, kterou se zavádí 

minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 
Rady 2001/220/SVV 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
  45/2013 § 3 odst. 2 (2) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a další 

orgány veřejné moci, subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci 
obětem trestných činů, poskytovatelé zdravotních služeb, znalci, 
tlumočníci, obhájci a sdělovací prostředky mají povinnost respektovat 
osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle 
možností jí vycházet vstříc. Vůči oběti postupují s přihlédnutím k jejímu 
věku, zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její rozumové 
vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy 
způsobené oběti trestným činem nebo k druhotné újmě. 
 

  

  45/2013 
ve znění  
56/2017 

§ 8  Informace poskytované oběti Policií České republiky, policejním 
orgánem a státním zástupcem  
 
(1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do 
prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez žádosti o tom,  
  
a) u kterého konkrétního orgánu může podat oznámení o skutečnostech 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a předá oběti kontakt 
na tento orgán,  
  
b) na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc a za jakých 
podmínek má právo na poskytnutí bezplatné odborné pomoci, a předá 
oběti kontakty na tyto subjekty,  
  
c) za jakých podmínek má právo na přijetí opatření k zajištění bezpečí 
podle jiného právního předpisu (§ 14),  
  
d) u kterého konkrétního orgánu získá další informace o věci, ve které 
se stala obětí trestného činu,  
  
e) jaké etapy řízení následují po trestním oznámení a jaká je úloha oběti 
v těchto etapách,  
  
f) u kterého konkrétního orgánu a jakým způsobem může požádat o 
informace podle § 11 odst. 1 a 3, a předá oběti kontakt na tento orgán,  
  
g) za jakých podmínek a v jakém rozsahu má právo na peněžitou 
pomoc, včetně poučení o lhůtě pro podání žádosti,  
  
h) na které nejbližší azylové domy, intervenční centra či jiná zařízení 
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/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
sociálních služeb poskytující pobytové služby se může obrátit, 
 
i) na kterého nejbližšího poskytovatele zdravotních služeb se může 
obrátit s žádostí o poskytnutí zdravotních služeb, 
 
j) u kterého orgánu a jakým způsobem se může domáhat nápravy, 
jestliže jsou její práva porušena orgánem veřejné moci nebo jí není 
umožněno jejich plné uplatnění, 
 
k) o jaká opatření k ochraně jejích zájmů může požádat, má-li oběť 
bydliště v jiném členském státě Evropské unie, 
 
l) jaká další práva má podle tohoto zákona.  
(2) Informace podle odstavce 1 se poskytují oběti písemně. Informace 
podle odstavce 1 písm. a) až d) musí být oběti rovněž srozumitelně 
ústně vysvětleny.  
  
(3) Přijímají-li oznámení oběti o skutečnostech nasvědčujících tomu, že 
byl spáchán trestný čin, Policie České republiky, policejní orgán nebo 
státní zástupce, jsou povinni jí písemně potvrdit přijetí takového 
oznámení; státní zástupce je dále povinen oběť písemně a ústně 
informovat i bez žádosti v rozsahu podle odstavce 1 písm. b) až d). Za 
potvrzení přijetí oznámení podle věty první se považuje i předání opisu 
protokolu o podaném oznámení. 
  
(4) Pokud o to oběť požádá, vysvětlí oběti Policie České republiky nebo 
policejní orgán srozumitelně ústně i informace podle odstavce 1 písm. e) 
až l). 
 

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 13 Způsob, rozsah a forma poskytnutí informací Oběť je třeba informovat 
srozumitelným způsobem se zohledněním jejího věku, rozumové a volní 
vyspělosti, gramotnosti a zdravotního stavu včetně psychického stavu; 
jednotlivé informace se oběti poskytnou v rozsahu, který odpovídá jejím 
konkrétním potřebám s ohledem na povahu a závažnost trestného činu. 
Informace podle § 9 a § 10 odst. 1 musí být oběti poskytnuty v písemné 
i ústní formě. Informace podle § 10 odst. 2 musí být oběti poskytnuty 
alespoň písemně. Prohlásí-li oběť, že nechce být informována, orgány 
činné v trestním řízení informace neposkytnou, ledaže je třeba tyto 
informace poskytnout k řádnému uplatnění práv poškozeného v trestním 
řízení. Prohlášení oběti o tom, že nechce být informována, může být 
kdykoliv vzato zpět; o tom musí být oběť poučena. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
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Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
  141/1961 

ve znění 
45/2013 

§ 2 odst. 15 (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. 

  

Čl. 3 odst. 3 3. Vyjma případů, kdy by to bylo v rozporu se zájmy oběti nebo kdy by 
to narušilo průběh řízení, členské státy umožní obětem, aby byly při 
prvním kontaktu s příslušným orgánem doprovázeny osobou podle 
svého výběru, vyžaduje-li oběť kvůli dopadu trestného činu pomoc za 
účelem vzájemně srozumitelné komunikace. 

45/2013 § 21 Právo na doprovod důvěrníkem 
 
(1) Oběť má právo, aby ji k úkonům trestního řízení a k podání 
vysvětlení doprovázel důvěrník. 
  
(2) Důvěrníkem může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, 
kterou si oběť zvolí. Důvěrník poskytuje oběti potřebnou, zejména 
psychickou, pomoc. Důvěrník může být zároveň zmocněncem oběti. 
Důvěrníkem nemůže být osoba, která má v trestním řízení postavení 
obviněného, obhájce, svědka, znalce nebo tlumočníka. 
  
(3) Důvěrník nemůže zasahovat do průběhu úkonu. 
  
(4) Vyloučit důvěrníka z účasti na úkonu lze pouze výjimečně, jestliže 
by účast důvěrníka narušovala průběh úkonu nebo ohrozila dosažení 
účelu úkonu. V případě, že byl důvěrník vyloučen, je nutné umožnit 
oběti, aby si zvolila jiného důvěrníka, ledaže uvedený úkon nelze 
odložit nebo by jeho odložení bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi 
nebo náklady. 
 

PT  

  141/1961 
ve znění 
45/2013 
55/2017 

§ 50 odst. 1 (1) Zúčastněná osoba a poškozený se mohou dát zastupovat 
zmocněncem, kterým může být i právnická osoba; o tom je třeba je 
poučit. Zmocněnec poškozeného může být současně důvěrníkem podle 
zákona o obětech trestných činů. 

  

Čl. 4 odst. 1 
písm. a)  

Článek 4 
Právo na informace od prvního kontaktu s příslušným orgánem 
1. S cílem umožnit obětem přístup k právům stanoveným touto směrnicí 
členské státy zajistí, aby byly obětem od jejich prvního kontaktu s 
příslušným orgánem bez zbytečného prodlení poskytnuty tyto 
informace: 
a) druh podpory, kterou mohou získat, a kdo ji poskytuje, kde získat 
příslušné základní informace o lékařské pomoci, pomoci odborníka, 
včetně psychologické podpory, a náhradním ubytování; 

45/2013 
 

§ 8 odst. 1 
písm. b) 

(1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do 
prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez žádosti o tom 
b) na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc a za jakých 
podmínek má právo na poskytnutí bezplatné odborné pomoci, a předá 
oběti kontakty na tyto subjekty, 
 

PT  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 8 odst. 1 
písm. h) 

(1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do 
prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez žádosti o tom 
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Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
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ka 

 
(…) 
 
h) na které nejbližší azylové domy, intervenční centra či jiná zařízení 
sociálních služeb poskytující pobytové služby se může obrátit, 

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 8 odst. 1 
písm. i) 

(1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do 
prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez žádosti o tom 
  
(…) 
 
i) na kterého nejbližšího poskytovatele zdravotních služeb se může 
obrátit s žádostí o poskytnutí zdravotních služeb, 
 

  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 8 odst. 3 (3) Přijímají-li oznámení oběti o skutečnostech nasvědčujících tomu, že 
byl spáchán trestný čin, Policie České republiky, policejní orgán nebo 
státní zástupce, jsou povinni jí písemně potvrdit přijetí takového 
oznámení; státní zástupce je dále povinen oběť písemně a ústně 
informovat i bez žádosti v rozsahu podle odstavce 1 písm. b) až d). Za 
potvrzení přijetí oznámení podle věty první se považuje i předání opisu 
protokolu o podaném oznámení. 
 

  

  45/2013 § 4 Odborná pomoc  
 
Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných 
činů poskytují obětem v zapsaném rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto zákonem nebo jiným právním předpisem odbornou pomoc, kterou 
se rozumí psychologické poradenství, sociální poradenství, právní 
pomoc, poskytování právních informací nebo restorativní programy, a to 
před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. 
Odbornou pomoc poskytují do doby, dokud to vyžaduje její účel. 
 

  

  45/2013 § 5 Bezplatná odborná pomoc  
 
(1) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných 
činů mají povinnost poskytnout odbornou pomoc bez zbytečného 
odkladu bezplatně na základě žádosti zvlášť zranitelné oběti, která tuto 
pomoc potřebuje. To neplatí, jedná-li se o oběť trestného činu zanedbání 
povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), nevzniklo-li tímto činem 
nebezpečí nouze nebo trvale nepříznivý následek.  
  
(2) Odstavec 1 nebrání tomu, aby subjekty zapsané v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů poskytovaly odbornou 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
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ka 

 
pomoc bezplatně i jiným obětem; jiné právní předpisy týkající se 
poskytování těchto služeb tím nejsou dotčeny. 
 

  45/2013 § 9 písm. a) Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
poskytne oběti informace o 
  
a) službách, které obětem poskytuje, a jejich rozsahu, včetně informace, 
zda je služba poskytována bezplatně; pokud požadovaný druh služby 
neposkytuje, odkáže oběť na jiný subjekt zapsaný v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který požadovanou službu 
poskytuje, 
 

  

  45/2013 § 9 písm. b) Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
poskytne oběti informace o 
 
b) právech oběti podle tohoto zákona, 
 

  

  45/2013 § 10 Informace poskytované oběti jinými orgány veřejné moci a 
zdravotnickým zařízením 
 
 (1) Je-li prvním kontaktním místem obecní policie, Vojenská 
policie, Vězeňská služba České republiky nebo celní úřad v souvislosti s 
podáním vysvětlení, poskytne oběti i bez žádosti informace podle § 8 
odst. 1 písm. a) a b). 
  
 (2) Je-li prvním kontaktním místem zdravotnické zařízení, 
které poskytuje oběti zdravotní péči po spáchání trestného činu, 
poskytne jí poskytovatel zdravotních služeb i bez žádosti informace 
podle § 8 odst. 1 písm. b). 

  

       
Čl. 4 odst. 1 
písm. b) 

b) postupy související s podáním trestního oznámení a jejich úloha v 
souvislosti s těmito postupy; 

45/2013 § 8 odst. 1 
písm. a) 

(1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do 
prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez žádosti o tom 
a) u kterého konkrétního orgánu může podat oznámení o skutečnostech 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a předá oběti kontakt 
na tento orgán, 

PT  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 8 odst. 3 (3) Přijímají-li oznámení oběti o skutečnostech nasvědčujících tomu, že 
byl spáchán trestný čin, Policie České republiky, policejní orgán nebo 
státní zástupce, jsou povinni jí písemně potvrdit přijetí takového 
oznámení; státní zástupce je dále povinen oběť písemně a ústně 
informovat i bez žádosti v rozsahu podle odstavce 1 písm. b) až d). Za 
potvrzení přijetí oznámení podle věty první se považuje i předání opisu 
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ka 

 
protokolu o podaném oznámení. 
 

  45/2013 § 10 odst. 1 Informace poskytované oběti jinými orgány veřejné moci a 
zdravotnickým zařízením  
 
(1) Je-li prvním kontaktním místem obecní policie, Vojenská policie, 
Vězeňská služba České republiky nebo celní úřad v souvislosti s 
podáním vysvětlení, poskytne oběti i bez žádosti informace podle § 8 
odst. 1 písm. a) a b). 
 

  

  45/2013 § 9 písm. d) Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o 
 (…) 
  
d) průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka 
v něm. 

  

Čl. 4 odst. 1 
písm. c) 

c) jak a za jakých podmínek mohou oběti získat ochranu, včetně 
ochranných opatření; 

45/2013 § 8 odst. 1 
písm. c) 

(1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do 
prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez žádosti o tom  
c) za jakých podmínek má právo na přijetí opatření k zajištění bezpečí 
podle jiného právního předpisu (§ 14), 

PT  

  45/2013 § 9 písm. b)  Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o 
 
b) právech oběti podle tohoto zákona, 
 

  

  45/2013 § 9 písm. c) Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o 
 
c) právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu, 

  

  141/1961 
ve znění 
193/2012 

§ 46 Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho 
právech poučit a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění; v 
rámci poučení jej upozorní i na možnost žádat o uspokojení nároku na 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
45/2013 
59/2017 

náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo 
na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podle 
zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. 
Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a 
trestu, upozorní orgány činné v trestním řízení při poučení prováděném 
v přípravném řízení poškozeného zejména na to, že může dojít k 
sjednání dohody o vině a trestu a že v takovém případě může uplatnit 
nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na 
vydání bezdůvodného obohacení nejpozději při prvním jednání o takové 
dohodě. Má-li poškozený postavení oběti podle zákona o obětech 
trestných činů, jsou povinny jej poučit též o právech podle zákona o 
obětech trestných činů a poskytnout mu plnou možnost k jejich 
uplatnění. 

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
413/2005 
274/2008 

§ 55 odst. 2 (2) Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo osobě jemu 
blízké v souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví 
nebo jiné vážné nebezpečí porušení jejich základních práv, a nelze-li 
ochranu svědka spolehlivě zajistit jiným způsobem, orgán činný v 
trestním řízení učiní opatření k utajení totožnosti i podoby svědka; 
jméno a příjmení a jeho další osobní údaje se do protokolu nezapisují, 
ale vedou se odděleně od trestního spisu a mohou se s nimi seznamovat 
jen orgány činné v trestním řízení v dané věci. Svědek se poučí o právu 
požádat o utajení své podoby a podepsat protokol smyšleným jménem a 
příjmením, pod kterým je pak veden. Je-li třeba zajistit ochranu těchto 
osob, orgán činný v trestním řízení činí bezodkladně všechna potřebná 
opatření. Zvláštní způsob ochrany svědků a osob jim blízkých stanoví 
zvláštní zákon. Pominou-li důvody pro utajení podoby svědka a 
oddělené vedení osobních údajů svědka, orgán, který v té době vede 
trestní řízení, zruší stupeň utajení těchto informací, připojí uvedené 
údaje k trestnímu spisu a podoba svědka ani údaje o jeho totožnosti se 
nadále neutajují; to neplatí, je-li utajována totožnost a podoba osob 
uvedených v § 102a. 

  

Čl. 4 odst. 1 
písm. d) 

d) jak a za jakých podmínek si mohou zajistit právní poradenství, právní 
pomoc a jakýkoliv jiný druh poradenství; 

45/2013 § 8 odst. 1 
písm. b) 

(1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do 
prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez žádosti o tom, 
  
(…) 
  
b) na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc a za jakých 
podmínek má právo na poskytnutí bezplatné odborné pomoci, a předá 
oběti kontakty na tyto subjekty, 

PT  

  45/2013 § 8 odst. 1 § 8   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
ve znění 
56/2017 

písm. l)  
 Informace poskytované oběti Policií České republiky, 
policejním orgánem a státním zástupcem 
 
 (1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán 
dostane do prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez 
žádosti o tom, 
  
(…) 
l) jaká další práva má podle tohoto zákona. 
 

  45/2013 § 9 písm. b) Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o 
 
b) právech oběti podle tohoto zákona,  
 

  

  45/2013 § 9 písm. c) Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o 
 
c) právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu, 
 

  

  45/2013 § 10 odst. 1 Informace poskytované oběti jinými orgány veřejné moci a 
zdravotnickým zařízením 
 
(1) Je-li prvním kontaktním místem obecní policie, Vojenská policie, 
Vězeňská služba České republiky nebo celní úřad v souvislosti s 
podáním vysvětlení, poskytne oběti i bez žádosti informace podle § 8 
odst. 1 písm. a) a b). 
 

  

  141/1961 
ve znění 
193/2012 
45/2013 
59/2017 

§ 46 Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho 
právech poučit a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění; v 
rámci poučení jej upozorní i na možnost žádat o uspokojení nároku na 
náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo 
na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podle 
zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a 
trestu, upozorní orgány činné v trestním řízení při poučení prováděném 
v přípravném řízení poškozeného zejména na to, že může dojít k 
sjednání dohody o vině a trestu a že v takovém případě může uplatnit 
nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na 
vydání bezdůvodného obohacení nejpozději při prvním jednání o takové 
dohodě. Má-li poškozený postavení oběti podle zákona o obětech 
trestných činů, jsou povinny jej poučit též o právech podle zákona o 
obětech trestných činů a poskytnout mu plnou možnost k jejich 
uplatnění. 

  45/2013 § 4 Odborná pomoc  
 
 Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytují obětem v zapsaném rozsahu a za podmínek 
stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem odbornou 
pomoc, kterou se rozumí psychologické poradenství, sociální 
poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací nebo 
restorativní programy, a to před zahájením trestního řízení, v jeho 
průběhu i po jeho skončení. Odbornou pomoc poskytují do doby, dokud 
to vyžaduje její účel. 
 

  

  45/2013 § 5 Bezplatná odborná pomoc  
 
(1) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných 
činů mají povinnost poskytnout odbornou pomoc bez zbytečného 
odkladu bezplatně na základě žádosti zvlášť zranitelné oběti, která tuto 
pomoc potřebuje. To neplatí, jedná-li se o oběť trestného činu zanedbání 
povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), nevzniklo-li tímto činem 
nebezpečí nouze nebo trvale nepříznivý následek.  
  
(2) Odstavec 1 nebrání tomu, aby subjekty zapsané v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů poskytovaly odbornou 
pomoc bezplatně i jiným obětem; jiné právní předpisy týkající se 
poskytování těchto služeb tím nejsou dotčeny. 
 

  

  45/2013 § 6 Právní pomoc a poskytování právních informací  
 
(1) Právní pomoc je oběti na její žádost poskytována bezplatně za 
podmínek a v rozsahu stanoveném v jiném právním předpise.  
  
(2) Právní pomoc obětem podle tohoto zákona mohou za úplatu 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
poskytovat pouze advokáti.  
  
(3) Subjekty akreditované pro poskytování právních informací a 
Probační a mediační služba mohou podle tohoto zákona poskytovat 
obětem trestných činů právní informace. 

Čl. 4 odst. 1 
písm. e) 

e) jak a za jakých podmínek mohou získat odškodnění; 45/2013 § 8 odst. 1 
písm. g) 

§ 8 
 
 Informace poskytované oběti Policií České republiky, 
policejním orgánem a státním zástupcem 
 
 (1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán 
dostane do prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez 
žádosti o tom, 
  
(…) 
g) za jakých podmínek a v jakém rozsahu má právo na peněžitou 
pomoc, včetně poučení o lhůtě pro podání žádosti, 

PT  

  45/2013  § 9 písm. b) § 9 
 
 Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o 
  
(…)  
b) právech oběti podle tohoto zákona, 
 

  

  45/2013 § 9 písm. c) § 9 
 
 Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o 
  
(…)  
c) právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu, 
 

  

Čl. 4 odst. 1 
písm. f) 

f) jak a za jakých podmínek mají právo na tlumočení a překlad; 45/2013 
ve znění 

§ 8 odst. 1 
písm. l) 

§ 8 
 

PT  
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Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
56/2017  Informace poskytované oběti Policií České republiky, 

policejním orgánem a státním zástupcem 
 
 (1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán 
dostane do prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez 
žádosti o tom, 
  
(…) 
l) jaká další práva má podle tohoto zákona. 
 

  45/2013 § 9 písm. b) § 9 
 
 Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o 
  
(…)  
b) právech oběti podle tohoto zákona, 
 

  

  45/2013 § 9 písm. c) § 9 
 
 Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o 
  
(…)  
c) právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu, 
 

  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
 

§ 2 odst. 14 
 

(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.  
  
 

  

  141/1961 
ve znění 
45/2013 

§ 2 odst. 15 (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 
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(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
dosáhnout uspokojení svých nároků; řízení musí vést s potřebnou 
ohleduplností k poškozenému a při šetření jeho osobnosti. 
 

  141/1961 
ve znění  
193/2012 
45/2013 
59/2017 

§ 46 Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho 
právech poučit a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění; v 
rámci poučení jej upozorní i na možnost žádat o uspokojení nároku na 
náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo 
na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podle 
zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. 
Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a 
trestu, upozorní orgány činné v trestním řízení při poučení prováděném 
v přípravném řízení poškozeného zejména na to, že může dojít k 
sjednání dohody o vině a trestu a že v takovém případě může uplatnit 
nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na 
vydání bezdůvodného obohacení nejpozději při prvním jednání o takové 
dohodě. Má-li poškozený postavení oběti podle zákona o obětech 
trestných činů, jsou povinny jej poučit též o právech podle zákona o 
obětech trestných činů a poskytnout mu plnou možnost k jejich 
uplatnění. 

  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 12 Informování oběti, která neovládá český jazyk  
 
(1) Oběti, která prohlásí, že neovládá český jazyk, se informace 
a) podle § 8 odst. 1 a 3 a § 11 odst. 6 poskytnou v jazyce, o němž oběť 
prohlásí, že mu rozumí, nebo v úředním jazyce státu, jehož je občanem, 
a 
b) podle § 9, 10 a § 11 odst. 1 a 3 poskytnou v jazyce, o němž oběť 
prohlásí, že mu rozumí, nebo v úředním jazyce státu, jehož je občanem, 
je-li to možné. 
 
(2) Spolu s informací podle § 11 odst. 1 písm. e) orgán, o jehož 
rozhodnutí jde, oběti na její výslovnou žádost poskytne v tomtéž jazyce 
i odůvodnění pravomocného rozhodnutí nebo jeho stručné shrnutí, je-li 
rozhodnutí odůvodněno; toho není třeba, byla-li alespoň podstatná část 
odůvodnění za účasti oběti přetlumočena při vyhlášení pravomocného 
rozhodnutí a není-li písemný překlad zapotřebí pro zaručení 
spravedlivého procesu. Neposkytne-li orgán, o jehož rozhodnutí jde, 
tyto informace, rozhodne o tom usnesením, proti kterému je přípustná 
stížnost. Na rozhodování o neposkytnutí informace a na rozhodování o 
stížnosti podle věty druhé se obdobně použijí ustanovení trestního řádu. 
 
(3) Na odůvodněnou žádost oběti, která prohlásí, že neovládá český 
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jazyk, jí orgán činný v trestním řízení, který v době podání žádosti vede 
řízení, poskytne překlad písemností neuvedených v odstavci 1, které 
oběť označí za podstatné, a to v rozsahu potřebném pro řádné uplatnění 
jejích práv v trestním řízení. Překlad písemnosti podle věty první není 
třeba poskytnout, pokud písemnost nebo její podstatná část byla za 
účasti oběti přetlumočena a není-li ho zapotřebí pro zaručení 
spravedlivého procesu. 

Čl. 4 odst. 1 
písm. g) 

g) mají-li bydliště v jiném členském státě, než ve kterém byl trestný čin 
spáchán, všechna zvláštní opatření, postupy nebo ujednání, které jsou 
dostupné na ochranu jejich zájmů v členském státě, v němž je učiněn 
první kontakt s příslušným orgánem; 

45/2013 
ve znění  
56/2017 

§ 8 odst. 1 
písm. k) 

§ 8 
 
 Informace poskytované oběti Policií České republiky, 
policejním orgánem a státním zástupcem 
 
 (1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán 
dostane do prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez 
žádosti o tom  
k) o jaká opatření k ochraně jejích zájmů může požádat, má-li oběť 
bydliště v jiném členském státě Evropské unie, 
 

PT  

  45/2013 § 9 písm. b) § 9 
 
 Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o 
  
(…)  
b) právech oběti podle tohoto zákona, 
 

  

  45/2013 § 9 písm. c) § 9 
 
 Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o 
  
(…)  
c) právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu, 
 

  

Čl. 4 odst. 1 h) dostupné postupy pro podání stížností v případě, že práva obětí nejsou 45/2013 § 9 písm. b) § 9 PT  
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ka 

 
písm. h) respektována příslušným orgánem, který vyvíjí činnost v rámci trestního 

řízení; 
 
 Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o 
  
(…)  
b) právech oběti podle tohoto zákona, 
 

  45/2013 § 9 písm. c) § 9 
 
 Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o 
  
(…)  
c) právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu, 
 

  

  45/2013 
ve znění  
56/2017 

§ 8 odst. 1 
písm. j) 

§ 8 
 
 Informace poskytované oběti Policií České republiky, 
policejním orgánem a státním zástupcem 
 
 (1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán 
dostane do prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez 
žádosti o tom, 
  
(…) 
  
j) u kterého orgánu a jakým způsobem se může domáhat nápravy, 
jestliže jsou její práva porušena orgánem veřejné moci nebo jí není 
umožněno jejich plné uplatnění, 
 

  

  141/1961 
ve znění 
45/2013 

§ 2 odst. 15 (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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  141/1961 
ve znění 
193/2012 
45/2013 
59/2017 

§ 46 Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho 
právech poučit a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění; v 
rámci poučení jej upozorní i na možnost žádat o uspokojení nároku na 
náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo 
na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podle 
zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. 
Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a 
trestu, upozorní orgány činné v trestním řízení při poučení prováděném 
v přípravném řízení poškozeného zejména na to, že může dojít k 
sjednání dohody o vině a trestu a že v takovém případě může uplatnit 
nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na 
vydání bezdůvodného obohacení nejpozději při prvním jednání o takové 
dohodě. Má-li poškozený postavení oběti podle zákona o obětech 
trestných činů, jsou povinny jej poučit též o právech podle zákona o 
obětech trestných činů a poskytnout mu plnou možnost k jejich 
uplatnění. 

  

  218/2003 § 45 Zájmy a práva poškozeného  
 
(1) Orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny přihlížet k 
oprávněným zájmům poškozeného, poučit ho o jeho právech a 
poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění; státní zástupce a v řízení 
před soudem předseda senátu posoudí vhodnost a účelnost některého ze 
zvláštních způsobů řízení vedoucích mimo jiné k náhradě škody nebo 
jinému odčinění škodlivých následků činu.  
  
(2) Poškozený, jehož adresa pobytu, sídla nebo místa podnikání je 
známa, musí být příslušným orgánem činným podle tohoto zákona 
vyrozuměn, jestliže mladistvý prohlásí, že je připraven škodu vzniklou 
činem nahradit, jinak odčinit nebo přispět k narovnání škodlivých 
následků činu. Totéž platí v případě, že mladistvý na sebe vezme 
povinnost, která se bezprostředně dotýká zájmů poškozeného. 
 

  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 157a Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce  
 
(1) Ten, proti němuž se trestní řízení vede, a poškozený mají právo 
kdykoliv v průběhu přípravného řízení žádat státního zástupce, aby byly 
odstraněny průtahy v řízení nebo závady v postupu policejního orgánu. 
Tato žádost není vázána lhůtou. Žádost je nutno státnímu zástupci ihned 
předložit a státní zástupce ji musí neprodleně vyřídit. O výsledku 
přezkoumání musí být žadatel vyrozuměn.  
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(2) Žádost o odstranění průtahů v řízení nebo závad v postupu státního 
zástupce vyřizuje státní zástupce bezprostředně vyššího státního 
zastupitelství. 

Čl. 4 odst. 1 
písm. i) 

i) kontaktní údaje pro předávání informací o jejich případu; 45/2013 § 8 odst. 1 
písm. d) 
 
 

§ 8 
 
 Informace poskytované oběti Policií České republiky, 
policejním orgánem a státním zástupcem 
 
 (1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán 
dostane do prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez 
žádosti o tom, 
  
(…) 
d) u kterého konkrétního orgánu získá další informace o věci, ve které 
se stala obětí trestného činu, 
 

PT  

  45/2013 
ve znění  
56/2017 

§ 8 odst. 3 (3) Přijímají-li oznámení oběti o skutečnostech nasvědčujících tomu, že 
byl spáchán trestný čin, Policie České republiky, policejní orgán nebo 
státní zástupce, jsou povinni jí písemně potvrdit přijetí takového 
oznámení; státní zástupce je dále povinen oběť písemně a ústně 
informovat i bez žádosti v rozsahu podle odstavce 1 písm. b) až d). Za 
potvrzení přijetí oznámení podle věty první se považuje i předání opisu 
protokolu o podaném oznámení. 
 

  

Čl. 4 odst. 1 
písm. j) 

j) dostupné služby restorativní justice; 45/2013 § 8 odst. 1 
písm. b) 

§ 8 
 
 Informace poskytované oběti Policií České republiky, 
policejním orgánem a státním zástupcem 
 
 (1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán 
dostane do prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez 
žádosti o tom,  
b) na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc a za jakých 
podmínek má právo na poskytnutí bezplatné odborné pomoci, a předá 
oběti kontakty na tyto subjekty,  
, 
 

PT  

  45/2013 § 8 odst. 1 
písm. e) 

Informace poskytované oběti Policií České republiky, policejním 
orgánem a státním zástupcem 
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 (1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán 
dostane do prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez 
žádosti o tom,  
(…) 
e) jaké etapy řízení následují po trestním oznámení a jaká je úloha oběti 
v těchto etapách, 
 

  45/2013 § 9 písm. c)  § 9 
 
 Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o 
   
c) právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu, 

  

Čl. 4 odst. 1 
písm. k) 

k) jak a za jakých podmínek mohou být nahrazeny výdaje vzniklé v 
důsledku jejich účasti na trestním řízení. 

45/2013 § 8 odst. 1 
písm. g) 

Informace poskytované oběti Policií České republiky, policejním 
orgánem a státním zástupcem 
 
 (1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán 
dostane do prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez 
žádosti o tom, 
  
g) za jakých podmínek a v jakém rozsahu má právo na peněžitou 
pomoc, včetně poučení o lhůtě pro podání žádosti, 

PT  

  45/2013 § 9 písm. b) Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o 
   
b) právech oběti podle tohoto zákona, 
 

  

  45/2013 § 9 písm. c) Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o 
c) právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu, 
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  141/1961 

ve znění 
45/2013 

§ 2 odst. 15 (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. 
 

  

  141/1961 
Ve znění  
193/2012 
45/2013 
59/2017 

§ 46 Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho 
právech poučit a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění; v 
rámci poučení jej upozorní i na možnost žádat o uspokojení nároku na 
náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo 
na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podle 
zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. 
Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a 
trestu, upozorní orgány činné v trestním řízení při poučení prováděném 
v přípravném řízení poškozeného zejména na to, že může dojít k 
sjednání dohody o vině a trestu a že v takovém případě může uplatnit 
nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na 
vydání bezdůvodného obohacení nejpozději při prvním jednání o takové 
dohodě. Má-li poškozený postavení oběti podle zákona o obětech 
trestných činů, jsou povinny jej poučit též o právech podle zákona o 
obětech trestných činů a poskytnout mu plnou možnost k jejich 
uplatnění. 

  

  141/1961 
ve znění 
181/2011 
45/2013 

§ 154 Povinnost k náhradě nákladů poškozeného  
 
(1) Byl-li poškozenému alespoň zčásti přiznán nárok na náhradu škody 
nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného 
obohacení, je odsouzený, jemuž byla povinnost k náhradě škody nebo 
nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení 
uložena, povinen nahradit poškozenému též náklady potřebné k 
účelnému uplatnění tohoto nároku v trestním řízení, včetně nákladů 
vzniklých přibráním zmocněnce.  
  
(2) Soud i v případě, že poškozenému nebyl přiznán nárok na náhradu 
škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání 
bezdůvodného obohacení ani zčásti, rozhodne na návrh poškozeného o 
tom, že se odsouzenému ukládá povinnost uhradit poškozenému zcela 
nebo zčásti náklady související s účastí poškozeného v trestním řízení (§ 
155 odst. 4), nebrání-li tomu povaha věci a okolnosti případu, zejména 
spoluzavinění poškozeného. Z důvodů zvláštního zřetele hodných 
náhradu přiměřeně sníží; přitom vezme v úvahu zejména povahu 
trestného činu, osobní a majetkové poměry poškozeného a odsouzeného. 
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písm., atd.) 
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(§, odst., 
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Poznám
ka 

 
Snížení nelze provést, jde-li o úmyslný trestný čin. 
 

  218/2003 § 45 Zájmy a práva poškozeného  
 
(1) Orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny přihlížet k 
oprávněným zájmům poškozeného, poučit ho o jeho právech a 
poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění; státní zástupce a v řízení 
před soudem předseda senátu posoudí vhodnost a účelnost některého ze 
zvláštních způsobů řízení vedoucích mimo jiné k náhradě škody nebo 
jinému odčinění škodlivých následků činu.  
  
 (2) Poškozený, jehož adresa pobytu, sídla nebo místa 
podnikání je známa, musí být příslušným orgánem činným podle tohoto 
zákona vyrozuměn, jestliže mladistvý prohlásí, že je připraven škodu 
vzniklou činem nahradit, jinak odčinit nebo přispět k narovnání 
škodlivých následků činu. Totéž platí v případě, že mladistvý na sebe 
vezme povinnost, která se bezprostředně dotýká zájmů poškozeného. 

  

Čl. 4 odst. 2 2. Rozsah nebo podrobnost informací uvedených v odstavci 1 se mohou 
lišit v závislosti na konkrétních potřebách a osobních okolnostech oběti 
a na druhu či povaze trestného činu. Další podrobnosti lze poskytnout i v 
pozdějších fázích v závislosti na potřebách oběti a významu těchto 
podrobností v každé fázi řízení. 

45/2013 
ve znění  
56/2017 

§ 13 Způsob, rozsah a forma poskytnutí informací 
 
Oběť je třeba informovat srozumitelným způsobem se zohledněním 
jejího věku, rozumové a volní vyspělosti, gramotnosti a zdravotního 
stavu včetně psychického stavu; jednotlivé informace se oběti 
poskytnou v rozsahu, který odpovídá jejím konkrétním potřebám s 
ohledem na povahu a závažnost trestného činu. Informace podle § 9 a § 
10 odst. 1 musí být oběti poskytnuty v písemné i ústní formě. Informace 
podle § 10 odst. 2 musí být oběti poskytnuty alespoň písemně. Prohlásí-
li oběť, že nechce být informována, orgány činné v trestním řízení 
informace neposkytnou, ledaže je třeba tyto informace poskytnout k 
řádnému uplatnění práv poškozeného v trestním řízení. Prohlášení oběti 
o tom, že nechce být informována, může být kdykoliv vzato zpět; o tom 
musí být oběť poučena. 

PT  

       
Čl. 5 odst. 1 Článek 5 

Práva obětí při podávání trestního oznámení 
1. Členské státy zajistí, aby obětem bylo vydáno písemné potvrzení o 
jejich formálním trestním oznámení podaném u příslušného orgánu 
členského státu, s uvedením základních okolností dotčeného trestného 
činu. 

141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 158 odst. 2 § 158 (2) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl 
spáchán trestný čin, je povinen přijímat státní zástupce a policejní orgán. 
Přitom je povinen oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě 
nepravdivé údaje, a pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho měsíce 
od oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních. 

PT  

  45/2013 
ve znění  
56/2017 

§ 8 odst. 3 Přijímají-li oznámení oběti o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl 
spáchán trestný čin, Policie České republiky, policejní orgán nebo státní 
zástupce, jsou povinni jí písemně potvrdit přijetí takového oznámení; 
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ka 

 
státní zástupce je dále povinen oběť písemně a ústně informovat i bez 
žádosti v rozsahu podle odstavce 1 písm. b) až d). Za potvrzení přijetí 
oznámení podle věty první se považuje i předání opisu protokolu o 
podaném oznámení. 

Čl. 5 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby obětem, které si přejí podat trestní oznámení 
a které nerozumějí jazyku příslušného orgánu nebo tímto jazykem 
nemluví, bylo umožněno podat oznámení v jazyce, kterému rozumí, 
nebo s poskytnutím nezbytné jazykové podpory. 

141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 2 odst. 14 § 2 (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. 

PT  

Čl. 5 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby oběti, které nerozumějí jazyku příslušného 
orgánu nebo tímto jazykem nemluví, obdržely na žádost bezplatně 
překlad písemného potvrzení jejich trestního oznámení uvedeného v 
odstavci 1 do jazyka, kterému rozumějí. 

141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 2 odst. 14 § 2 (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. 

PT  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 158 odst. 2 § 158 (2) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl 
spáchán trestný čin, je povinen přijímat státní zástupce a policejní orgán. 
Přitom je povinen oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě 
nepravdivé údaje, a pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho měsíce 
od oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních. 

  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 12 odst. 1 (1) Oběti, která prohlásí, že neovládá český jazyk, se informace 
a) podle § 8 odst. 1 a 3 a § 11 odst. 6 poskytnou v jazyce, o němž oběť 
prohlásí, že mu rozumí, nebo v úředním jazyce státu, jehož je občanem, 
a 
b) podle § 9, 10 a § 11 odst. 1 a 3 poskytnou v jazyce, o němž oběť 
prohlásí, že mu rozumí, nebo v úředním jazyce státu, jehož je občanem, 
je-li to možné. 

  

Čl. 6 odst. 1 
písm. a) 

Článek 6 
Právo na informace o případu 
1. Členské státy zajistí, aby obětem bylo bez zbytečného prodlení 
oznámeno, že mají právo obdržet následující informace o trestním řízení 
zahájeném v důsledku trestního oznámení ve věci trestného činu, který 
byl na nich spáchán, a aby oběti tyto informace na žádost obdržely: 
a) jakékoliv rozhodnutí nepokračovat ve vyšetřování či jej zastavit nebo 
zastavit trestní stíhání pachatele; 

141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 172 odst. 3 § 172 
 
Zastavení trestního stíhání 
 
 (…) 
  
 (3) Proti usnesení podle odstavců 1 a 2 může obviněný, a je-li 
znám, též poškozený, podat stížnost, jež má odkladný účinek. 
 

PT  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
183/2017 

§ 173 odst. 4 Přerušení trestního stíhání  
 
(…)  
  
(4) O přerušení trestního stíhání je třeba vyrozumět poškozeného. 
 

  

  141/1961 
ve znění 

§ 159a odst. 
6 

§ 159a 
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ka 

 
265/2001 
41/2009 

Odložení nebo jiné vyřízení věci 
 
(…) 
(6) Usnesení o odložení věci musí být doručeno poškozenému, pokud je 
znám. Usnesení o odložení věci podle odstavců 1 až 5 musí být 
doručeno do 48 hodin státnímu zástupci. Oznamovatel se o odložení 
věci vyrozumí, pokud o to podle § 158 odst. 2 požádal.  
 

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
41/2009 

§ 159a odst. 
7 

(7) Proti usnesení o odložení věci může poškozený uvedený v odstavci 6 
podat stížnost, jež má odkladný účinek. 
 

  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
 

§ 179c odst. 
4 

(4) O odložení věci podle odstavce 1 nebo o rozhodnutí podle odstavce 
2 vyrozumí orgán, který takové rozhodnutí učinil, poškozeného, pokud 
je znám, a oznamovatele, pokud o to podle § 158 odst. 2 požádal. 
 

  

  141/1961 
ve znění 
152/1995 
265/2001 
193/2012 

§ 223a Podmíněné zastavení trestního stíhání a schválení narovnání  
 
 (1) Soud za hlavního líčení trestní stíhání podmíněně zastaví 
nebo rozhodne o schválení narovnání, shledá-li okolnosti uvedené v § 
307 odst. 1 nebo 2 nebo § 309 odst. 1.  
  
 (2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou státní zástupce, 
obžalovaný a poškozený podat stížnost, jež má odkladný účinek. 
 

  

  141/1961 
ve znění 
152/1995 
265/2001 

§ 231 
 

Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení  
 
(1) Vyjde-li najevo mimo hlavní líčení některá z okolností uvedených v 
§ 223 odst. 1 a 2, § 223a odst. 1 nebo § 224 odst. 1 a 2, soud rozhodne o 
zastavení trestního stíhání nebo o jeho přerušení, o podmíněném 
zastavení trestního stíhání, anebo o schválení narovnání.  
  
(2) Mimo hlavní líčení soud rozhoduje v neveřejném zasedání. 
Považuje-li to předseda senátu za potřebné, může k rozhodnutí o 
schválení narovnání nařídit veřejné zasedání.  
  
(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 může státní zástupce podat 
stížnost, jež má, nejde-li o přerušení trestního stíhání, odkladný účinek. 
Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o 
schválení narovnání mohou takovou stížnost podat též obžalovaný a 
poškozený. 
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  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 11 odst. 1  (1) Na žádost oběti jí poskytne příslušný orgán činný v trestním řízení 
a) informaci, že trestní řízení nebylo zahájeno, 
b) informaci o stavu trestního řízení, s výjimkou případů, kdy by tato 
informace mohla ohrozit dosažení účelu trestního řízení, 
c) informaci o skutku, ze kterého je osoba, proti níž se řízení vede, 
obviněna, včetně jeho právní kvalifikace, 
d) informaci o době a místě konání veřejného projednání věci v řízení 
před soudem, 
e) pravomocné rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí. 
 

  

  141/1961 
ve znění 
45/2013 

§ 2 odst. 15 (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. 
 

  

  141/1961 
ve znění 
193/2012 
45/2013 
59/2017 

§ 46 Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho 
právech poučit a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění; v 
rámci poučení jej upozorní i na možnost žádat o uspokojení nároku na 
náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo 
na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podle 
zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. 
Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a 
trestu, upozorní orgány činné v trestním řízení při poučení prováděném 
v přípravném řízení poškozeného zejména na to, že může dojít k 
sjednání dohody o vině a trestu a že v takovém případě může uplatnit 
nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na 
vydání bezdůvodného obohacení nejpozději při prvním jednání o takové 
dohodě. Má-li poškozený postavení oběti podle zákona o obětech 
trestných činů, jsou povinny jej poučit též o právech podle zákona o 
obětech trestných činů a poskytnout mu plnou možnost k jejich 
uplatnění. 

  

  218/2003 § 45 Zájmy a práva poškozeného  
 
(1) Orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny přihlížet k 
oprávněným zájmům poškozeného, poučit ho o jeho právech a 
poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění; státní zástupce a v řízení 
před soudem předseda senátu posoudí vhodnost a účelnost některého ze 
zvláštních způsobů řízení vedoucích mimo jiné k náhradě škody nebo 
jinému odčinění škodlivých následků činu.  
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 (2) Poškozený, jehož adresa pobytu, sídla nebo místa 
podnikání je známa, musí být příslušným orgánem činným podle tohoto 
zákona vyrozuměn, jestliže mladistvý prohlásí, že je připraven škodu 
vzniklou činem nahradit, jinak odčinit nebo přispět k narovnání 
škodlivých následků činu. Totéž platí v případě, že mladistvý na sebe 
vezme povinnost, která se bezprostředně dotýká zájmů poškozeného. 

Čl. 6 odst. 1 
písm. b) 

b) doba a místo konání soudního jednání a povaha obvinění vznesených 
proti pachateli. 

45/2013 
ve znění 
56/2017 
 

§ 11 odst. 1 
písm. c) 

(1) Na žádost oběti jí poskytne příslušný orgán činný v trestním řízení 
(…) 
c) informaci o skutku, ze kterého je osoba, proti níž se řízení vede, 
obviněna, včetně jeho právní kvalifikace, 
(…) 
 

PT  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 11 odst. 1 
písm. d)  

(1) Na žádost oběti jí poskytne příslušný orgán činný v trestním řízení 
(…) 
d) informaci o době a místě konání veřejného projednání věci v řízení 
před soudem, 
(…) 

  

  141/1961 
ve znění 
48/1973 
178/1990 
292/1993 
265/2001 
45/2013 
55/2017 

§ 196 odst. 1 § 196 
 
Doručení obžaloby 
  
(1) Neučinil-li soud některé z rozhodnutí uvedených v § 188 odst. 1 a 2, 
dá předseda senátu opis obžaloby doručit obžalovanému a jeho obhájci, 
a je-li obžalovaný omezen ve svéprávnosti, také jeho opatrovníku; opis 
obžaloby dá doručit poškozenému, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo 
známé. Pokud poškozený nepodal návrh podle § 43 odst. 3, poučí se 
zároveň o právu podat takový návrh. Bylo-li v obžalobě navrženo 
zabrání věci nebo části majetku náležející jiné osobě než obžalovanému, 
dá předseda senátu doručit opis obžaloby též této osobě. 

  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
181/2011 
55/2017 

§ 198 odst. 2 § 198 
 
Nařízení hlavního líčení 
 
 (…) 
 (2) O hlavním líčení se vyrozumí státní zástupce, opatrovník a 
obhájce obžalovaného, jakož i poškozený a zúčastněná osoba. Mají-li 
poškozený nebo zúčastněná osoba zmocněnce, vyrozumějí se o hlavním 
líčení jen jejich zmocněnci. Poškozeného je třeba ve vyrozumění 
upozornit, že nedostaví-li se k hlavnímu líčení, bude se o jeho nároku na 
náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného 
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obohacení rozhodovat na podkladě jeho vlastních návrhů, jsou-li už 
obsaženy ve spise nebo dojdou-li soudu dříve, než se přikročí k 
dokazování. 
 

  141/1961 
ve znění 
193/2012 

§ 314q (1) O návrhu na schválení dohody o vině a trestu rozhoduje soud ve 
veřejném zasedání. Předseda senátu předvolá k veřejnému zasedání 
obviněného; o době a místu řízení vyrozumí státního zástupce a obhájce 
obviněného, jakož i poškozeného. Má-li poškozený zmocněnce, 
vyrozumí se o veřejném zasedání jen jeho zmocněnec. Veřejné zasedání 
se koná za stálé přítomnosti obviněného a státního zástupce.  
  
 (2) Po zahájení veřejného zasedání státní zástupce přednese 
návrh na schválení dohody o vině a trestu.  
  
 (3) Po přednesení návrhu na schválení dohody o vině a trestu 
vyzve předseda senátu obviněného, aby se k návrhu vyjádřil, a dotáže se 
jej, zda  
  
a) rozumí sjednané dohodě o vině a trestu, zejména zda je mu zřejmé, co 
tvoří podstatu skutku, který se mu klade za vinu, jaká je jeho právní 
kvalifikace a jaké trestní sazby zákon stanoví za trestný čin, který je v 
tomto skutku spatřován,  
  
b) prohlášení o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, učinil 
dobrovolně a bez nátlaku a byl poučen o svých právech na obhajobu,  
  
c) jsou mu známy všechny důsledky sjednání dohody o vině a trestu, 
zejména že se vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a práva 
podat odvolání proti rozsudku, kterým by soud dohodu o vině a trestu 
schválil, s výjimkou důvodu uvedeného v § 245 odst. 1 větě druhé.  
  
 (4) Po vyjádření obviněného umožní soud poškozenému, je-li 
přítomen, aby se vyjádřil.  
  
 (5) Dokazování soud neprovádí. Považuje-li to za potřebné, 
může vyslechnout obviněného a opatřit potřebná vysvětlení. 
 

  

  141/1961 
ve znění 
193/2012 

§ 175a Dohoda o vině a trestu  
 
§ 175a  
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 (1) Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, 
že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal 
obviněný, může státní zástupce zahájit jednání o dohodě o vině a trestu 
na návrh obviněného nebo i bez takového návrhu. Neshledá-li státní 
zástupce návrh obviněného důvodným, vyrozumí o svém stanovisku 
obviněného, a má-li obviněný obhájce, též jeho.  
  
 (2) K jednání o dohodě o vině a trestu státní zástupce předvolá 
obviněného; o době a místu jednání vyrozumí obhájce obviněného a 
poškozeného, který výslovně neprohlásil, že se vzdává procesních práv, 
které mu zákon jako poškozenému přiznává. Poškozeného zároveň 
upozorní na možnost uplatnit nejpozději při prvním jednání o dohodě o 
vině a trestu nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v 
penězích, jež mu byla trestným činem způsobena, nebo na vydání 
bezdůvodného obohacení, které bylo na jeho úkor získáno.  
  
 (3) Podmínkou sjednání dohody o vině a trestu je prohlášení 
obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, pokud na základě 
dosud opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nejsou 
důvodné pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení. Dohodu o vině a 
trestu sjednává státní zástupce s obviněným za přítomnosti obhájce.  
  
 (4) Má-li státní zástupce za to, že jsou splněny zákonné 
podmínky pro uložení ochranného opatření, upozorní obviněného na 
možnost postupu podle § 178 odst. 2 i v případě, že dojde k sjednání 
dohody o vině a trestu, ve které nebude ochranné opatření dohodnuto. 
Bez tohoto upozornění může postupovat podle § 178 odst. 2 jen, pokud 
důvody pro uložení ochranného opatření vyšly najevo až po podání 
návrhu na schválení dohody o vině a trestu soudu.  
  
 (5) Státní zástupce při sjednávání dohody o vině a trestu dbá 
také na zájmy poškozeného. Je-li poškozený sjednávání dohody o vině a 
trestu přítomen, vyjádří se zejména k rozsahu a způsobu náhrady škody 
nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Dohodu 
o vině a trestu lze sjednat i bez přítomnosti poškozeného, nedostaví-li se 
k jednání, ačkoli o něm byl řádně vyrozuměn, nebo nedostaví-li se k 
jednání a nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na 
vydání bezdůvodného obohacení již uplatnil nebo prohlásil, že jej 
uplatňovat nebude. Uplatnil-li poškozený, který není jednání přítomen, 
nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání 
bezdůvodného obohacení, může se státní zástupce za poškozeného 
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dohodnout s obviněným o rozsahu a způsobu náhrady škody nebo 
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení až do výše 
uplatněného nároku.  
  
 (6) Dohoda o vině a trestu obsahuje  
  
a) označení státního zástupce, obviněného a poškozeného, byl-li 
přítomen sjednávání dohody o vině a trestu a souhlasí-li s rozsahem a 
způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání 
bezdůvodného obohacení,  
  
b) datum a místo jejího sepsání,  
  
c) popis skutku, pro který je obviněný stíhán, s uvedením místa, času a 
způsobu jeho spáchání, případně jiných okolností, za nichž k němu 
došlo, tak, aby nemohl být zaměněn s jiným skutkem,  
  
d) označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován, a to jeho 
zákonným pojmenováním, uvedením příslušného ustanovení zákona a 
všech zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní 
sazbu,  
  
e) prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán a který 
je předmětem sjednané dohody o vině a trestu,  
  
f) v souladu s trestním zákoníkem dohodnutý druh, výměru a způsob 
výkonu trestu včetně délky zkušební doby a v případech stanovených 
trestním zákoníkem trestu náhradního, případně upuštění od potrestání, 
a rozsah přiměřených omezení a povinností v případě, že to trestní 
zákoník umožňuje a že byly dohodnuty; při dohodě o druhu a výměře 
trestu se přihlédne i k tomu, zda obviněný trestným činem získal nebo se 
snažil získat majetkový prospěch (§ 39 odst. 7 trestního zákoníku),  
  
g) rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání 
bezdůvodného obohacení, bylo-li dohodnuto,  
  
h) ochranné opatření, přichází-li v úvahu jeho uložení a bylo-li 
dohodnuto,  
  
i) podpis státního zástupce, obviněného a obhájce a podpis 
poškozeného, byl-li přítomen sjednávání dohody o vině a trestu a 
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souhlasí-li s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové 
újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení.  
  
 (7) Dojde-li ke sjednání dohody o vině a trestu, státní zástupce 
její opis doručí obviněnému, jeho obhájci a poškozenému, který uplatnil 
řádně a včas své nároky (§ 43 odst. 3). Nedojde-li k dohodě o vině a 
trestu, provede o tom státní zástupce záznam do protokolu; v takovém 
případě se k prohlášení viny učiněnému obviněným v dalším řízení 
nepřihlíží.  
  
 (8) Dohodu o vině a trestu nelze sjednat v řízení o zvlášť 
závažném zločinu a v řízení proti uprchlému. 
 

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
79/2006 
 

§ 176 (1) Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení 
obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu a připojí k ní spisy 
a jejich přílohy. O podání obžaloby vyrozumí obviněného, obhájce a 
poškozeného, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo známé, a je-li obviněný 
advokátem též ministra spravedlnosti a předsedu Komory.  
  
 (2) Obžaloba může být podána jen pro skutek, pro který bylo 
zahájeno trestní stíhání (§ 160). Míní-li státní zástupce tento skutek 
posuzovat jako jiný trestný čin, než jak ho posuzoval policejní orgán, 
upozorní na to před podáním obžaloby obviněného a jeho obhájce a 
zjistí, zda navrhují se zřetelem na zamýšlenou změnu vyšetřování 
doplnit. 

  

Čl. 6 odst. 2 
písm. a) 

2. Členské státy zajistí, aby obětem bylo v souladu s jejich postavením v 
příslušném systému trestního soudnictví bez zbytečného prodlení 
oznámeno, že mají právo obdržet následující informace o trestním řízení 
zahájeném v důsledku trestního oznámení ve věci trestného činu, který 
byl na nich spáchán, a aby oběti tyto informace na žádost obdržely: 
a) jakýkoliv konečný rozsudek soudu; 

141/1961 
ve znění 
45/2013 

§ 2 odst. 15 (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. 
 

PT  

  141/1961 
ve znění 
193/2012 
45/2013 
59/2017 

§ 46 Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho 
právech poučit a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění; v 
rámci poučení jej upozorní i na možnost žádat o uspokojení nároku na 
náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo 
na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podle 
zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. 
Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a 
trestu, upozorní orgány činné v trestním řízení při poučení prováděném 
v přípravném řízení poškozeného zejména na to, že může dojít k 
sjednání dohody o vině a trestu a že v takovém případě může uplatnit 
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Poznám
ka 

 
nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na 
vydání bezdůvodného obohacení nejpozději při prvním jednání o takové 
dohodě. Má-li poškozený postavení oběti podle zákona o obětech 
trestných činů, jsou povinny jej poučit též o právech podle zákona o 
obětech trestných činů a poskytnout mu plnou možnost k jejich 
uplatnění. 

  218/2003 § 45 Zájmy a práva poškozeného  
 
(1) Orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny přihlížet k 
oprávněným zájmům poškozeného, poučit ho o jeho právech a 
poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění; státní zástupce a v řízení 
před soudem předseda senátu posoudí vhodnost a účelnost některého ze 
zvláštních způsobů řízení vedoucích mimo jiné k náhradě škody nebo 
jinému odčinění škodlivých následků činu.  
  
 (2) Poškozený, jehož adresa pobytu, sídla nebo místa 
podnikání je známa, musí být příslušným orgánem činným podle tohoto 
zákona vyrozuměn, jestliže mladistvý prohlásí, že je připraven škodu 
vzniklou činem nahradit, jinak odčinit nebo přispět k narovnání 
škodlivých následků činu. Totéž platí v případě, že mladistvý na sebe 
vezme povinnost, která se bezprostředně dotýká zájmů poškozeného. 
 

  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 11 odst. 1 
písm. a)  

1) Na žádost oběti jí poskytne příslušný orgán činný v trestním řízení  
 
a) informaci, že trestní řízení nebylo zahájeno, 
. 

  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 11 odst. 1 
písm. e) 

1) Na žádost oběti jí poskytne příslušný orgán činný v trestním řízení  
 
e) pravomocné rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí. 
 

  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 8 odst. 1 
písm. l) 

(1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do 
prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez žádosti o tom, 
 
l) jaká další práva má podle tohoto zákona. 
 

  

  141/1961 
ve znění 
181/2011 

§ 246 odst. 1 
písm. d) 

(1) Rozsudek může odvoláním napadnout 
(…) 
  
d) poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové 
újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, pro nesprávnost výroku 
o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání 
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ka 

 
bezdůvodného obohacení. 

  141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 64 odst. 1 
písm .b) 

§ 64 
 
Doručování do vlastních rukou 
 
 (1) Do vlastních rukou se doručuje 
  
(…)  
b) osobám oprávněným podat proti rozhodnutí opravný prostředek opis 
tohoto rozhodnutí, 

  

  141/1961 
ve znění 
292/1993 
181/2011 
459/2011 

§ 314f odst. 2 (2) Trestní příkaz se doručuje obviněnému, státnímu zástupci a 
poškozenému, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové 
újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Obviněnému se 
doručuje do vlastních rukou. Má-li obviněný obhájce, doručí se trestní 
příkaz též jemu. 

  

  141/1961 
ve znění 
193/2012 

§ 314r odst. 4 (4) Soud dohodu o vině a trestu schválí odsuzujícím rozsudkem, ve 
kterém uvede výrok o schválení dohody o vině a trestu a výrok o vině a 
trestu, případně ochranném opatření, v souladu s dohodou o vině a 
trestu. Výrok o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo 
o vydání bezdůvodného obohacení soud uvede v souladu s dohodou o 
vině a trestu, se kterou poškozený souhlasí, nebo s dohodou o vině a 
trestu, v níž dohodnutý rozsah a způsob náhrady škody nebo 
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení odpovídá 
řádně uplatněnému nároku poškozeného (§ 43 odst. 3); jinak soud 
postupuje podle § 228, pokud je skutkový stav spolehlivě prokázán 
opatřenými důkazy, popřípadě podle § 229. 

  

  218/2003 § 70 odst. 4 (4) Proti usnesení podle odstavců 1 a 2 je přípustná stížnost, jež má 
odkladný účinek. Poškozený se o odstoupení od trestního stíhání 
vyrozumí. 

  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 172 odst. 3 (3) Proti usnesení podle odstavců 1 a 2 může obviněný, a je-li znám, též 
poškozený, podat stížnost, jež má odkladný účinek. 

  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 171 odst. 2 (2) Proti usnesení podle odstavce 1 může obviněný, a je-li znám, též 
poškozený, podat stížnost, jež má odkladný účinek. 

  

Čl. 6 odst. 2 
písm. b) 

b) informace, které oběti umožní znát stav trestního řízení, ledaže by 
takovým poskytnutím informací mohl být ve výjimečných případech 
nepříznivě ovlivněn řádný průběh případu. 

45/2013 § 8 odst. 1 
písm. d) 

§ 8 
 
 Informace poskytované oběti Policií České republiky, 
policejním orgánem a státním zástupcem 
 
 (1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán 

PT  
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
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Poznám
ka 

 
dostane do prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez 
žádosti o tom, 
  
d) u kterého konkrétního orgánu získá další informace o věci, ve které 
se stala obětí trestného činu, 
 

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 11 odst. 1 
b) 

Další informace poskytované oběti  
 
(1) Na žádost oběti jí poskytne příslušný orgán činný v trestním řízení  
  
(…)  
  
b) informaci o stavu trestního řízení, s výjimkou případů, kdy by tato 
informace mohla ohrozit dosažení účelu trestního řízení, 
 

  

Čl. 6 odst. 3 3. Informace stanovené v odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) zahrnují 
odůvodnění nebo stručné shrnutí důvodů pro dotčené rozhodnutí s 
výjimkou případů rozhodnutí poroty nebo rozhodnutí, jehož odůvodnění 
je důvěrné, které se podle vnitrostátních právních předpisů 
nezdůvodňují. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT 1) 

Čl. 6 odst. 4 4. Přání oběti být nebo nebýt informována by mělo být pro příslušné 
orgány závazné, s výjimkou případů, kdy je třeba tyto informace 
poskytnout v souvislosti s oprávněním oběti aktivně se účastnit trestního 
řízení. Členské státy umožní oběti kdykoliv změnit její přání a tuto 
skutečnost zohlední. 

45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 11 § 11 
 
 Další informace poskytované oběti 
 
 (1) Na žádost oběti jí poskytne příslušný orgán činný v 
trestním řízení 
a) informaci, že trestní řízení nebylo zahájeno, 
b) informaci o stavu trestního řízení, s výjimkou případů, kdy by tato 
informace mohla ohrozit dosažení účelu trestního řízení, 
c) informaci o skutku, ze kterého je osoba, proti níž se řízení vede, 
obviněna, včetně jeho právní kvalifikace, 
d) informaci o době a místě konání veřejného projednání věci v řízení 
před soudem, 
e) pravomocné rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí.  
 (2) Odstavcem 1 nejsou dotčena ustanovení trestního řádu o 
doručování písemností poškozenému. 
  
 (3) Věznice, poskytovatel zdravotních služeb, v jehož 
zdravotnickém zařízení odsouzený vykonává ústavní ochranné léčení, 
nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence informují oběť na její 
žádost o 

PT 2) 
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a) propuštění nebo uprchnutí obviněného z vazby, 
  
b) propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu trestu odnětí 
svobody, 
  
c) přerušení výkonu trestu odnětí svobody, 
  
d) propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu ústavního 
ochranného léčení, 
  
e) změně formy ochranného léčení z ústavní na ambulantní, 
  
f) propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu zabezpečovací 
detence, 
  
g) změně zabezpečovací detence na ochranné léčení, 
  
h) jakémkoliv vydání obviněného nebo odsouzeného do cizího státu 
nebo jeho předání do jiného členského státu Evropské unie v rámci 
mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních. 
  
 (4) Věznice, poskytovatel zdravotních služeb, v jehož 
zdravotnickém zařízení odsouzený vykonává ústavní ochranné léčení, 
nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence informují oběť podle 
odstavce 3 bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od doby, kdy nastala 
oznamovaná skutečnost. 
  
 (5) Žádost podle odstavce 3 se podává v přípravném řízení 
policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci a v řízení před soudem 
soudu, který rozhoduje nebo rozhodoval v prvním stupni. Pokud je 
obviněný v době podání žádosti ve výkonu vazby, ve výkonu trestu, ve 
výkonu ústavního ochranného léčení nebo ve výkonu zabezpečovací 
detence, o podání žádosti informuje orgán uvedený ve větě první bez 
průtahů příslušnou věznici, poskytovatele zdravotních služeb, v jehož 
zdravotnickém zařízení odsouzený vykonává ústavní ochranné léčení, 
nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence; v ostatních případech je 
informuje při vzetí do vazby nebo při nařízení výkonu trestu, ústavního 
ochranného léčení nebo zabezpečovací detence. 
  
 (6) Nepodala-li oběť žádost podle odstavce 3, obviněný nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32012L0029_181031.doc      str. 39 z 129   

Celex: 32012L0029 Lhůta pro implementaci 16. 11. 2015 Úřední věstník                     L 315/57 Gestor MSp Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/29/EU ze dne 25. 10. 2012, kterou se zavádí 

minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 
Rady 2001/220/SVV 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
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Poznám
ka 

 
odsouzený byl propuštěn nebo uprchl a je-li důvodná obava, že oběti 
hrozí nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněného nebo odsouzeného 
na svobodě, orgán činný v trestním řízení, Probační a mediační služba, 
věznice, poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém 
zařízení odsouzený vykonává ústavní ochranné léčení, nebo ústav pro 
výkon zabezpečovací detence neprodleně informuje o této skutečnosti 
policejní orgán, který vede nebo vedl trestní řízení v dané trestní věci, 
který přijme potřebná opatření k zajištění bezpečí oběti, včetně jejího 
vyrozumění o propuštění nebo uprchnutí; policejní orgán v těchto 
případech též vyrozumí oběť o opatřeních přijatých k zajištění jejího 
bezpečí, byla-li taková opatření přijata a nepovede-li vyrozumění ke 
zmaření nebo ztížení jejich účelu. 
 

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 13 Způsob, rozsah a forma poskytnutí informací 
 
Oběť je třeba informovat srozumitelným způsobem se zohledněním 
jejího věku, rozumové a volní vyspělosti, gramotnosti a zdravotního 
stavu včetně psychického stavu; jednotlivé informace se oběti 
poskytnou v rozsahu, který odpovídá jejím konkrétním potřebám s 
ohledem na povahu a závažnost trestného činu. Informace podle § 9 a § 
10 odst. 1 musí být oběti poskytnuty v písemné i ústní formě. Informace 
podle § 10 odst. 2 musí být oběti poskytnuty alespoň písemně. Prohlásí-
li oběť, že nechce být informována, orgány činné v trestním řízení 
informace neposkytnou, ledaže je třeba tyto informace poskytnout k 
řádnému uplatnění práv poškozeného v trestním řízení. Prohlášení oběti 
o tom, že nechce být informována, může být kdykoliv vzato zpět; o tom 
musí být oběť poučena. 

  

Čl. 6 odst. 5 a 6 5. Členské státy zajistí, aby byla obětem poskytnuta možnost získat bez 
zbytečného prodlení informace o tom, že osoba zadržovaná, stíhaná či 
odsouzená pro trestný čin, který se oběti týká, byla propuštěna nebo 
unikla z výkonu trestu nebo vazby. Mimoto členské státy zajistí, aby v 
případě propuštění pachatele nebo jeho úniku z výkonu trestu byla oběť 
informována o všech příslušných opatřeních přijatých na její ochranu. 
6. Obětem se informace uvedené v odstavci 5 sdělují na žádost 
přinejmenším v případech, kdy existuje nebezpečí nebo je zjištěno riziko 
jejich újmy, s výjimkou případů, kdy je zjištěno riziko újmy pachateli 
vyplývající z takového poskytnutí informací. 

45/2013 
 

§ 11 odst. 3 Další informace poskytované oběti 
 
(3) Věznice, poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém 
zařízení odsouzený vykonává ústavní ochranné léčení, nebo ústav pro 
výkon zabezpečovací detence informují oběť na její žádost o 
  
a) propuštění nebo uprchnutí obviněného z vazby, 
  
b) propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu trestu odnětí 
svobody, 
  
c) přerušení výkonu trestu odnětí svobody, 
  
d) propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu ústavního 

PT  
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ka 

 
ochranného léčení, 
  
e) změně formy ochranného léčení z ústavní na ambulantní, 
  
f) propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu zabezpečovací 
detence, 
  
g) změně zabezpečovací detence na ochranné léčení, 
  
h) jakémkoliv vydání obviněného nebo odsouzeného do cizího státu 
nebo jeho předání do jiného členského státu Evropské unie v rámci 
mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních. 
  
 

  45/2013 
 

§ 11 odst. 4 (4) Věznice, poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém 
zařízení odsouzený vykonává ústavní ochranné léčení, nebo ústav pro 
výkon zabezpečovací detence informují oběť podle odstavce 3 
bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od doby, kdy nastala oznamovaná 
skutečnost. 

  

  45/2013 
 

§ 11 odst. 5 (5) Žádost podle odstavce 3 se podává v přípravném řízení policejnímu 
orgánu nebo státnímu zástupci a v řízení před soudem soudu, který 
rozhoduje nebo rozhodoval v prvním stupni. Pokud je obviněný v době 
podání žádosti ve výkonu vazby, ve výkonu trestu, ve výkonu ústavního 
ochranného léčení nebo ve výkonu zabezpečovací detence, o podání 
žádosti informuje orgán uvedený ve větě první bez průtahů příslušnou 
věznici, poskytovatele zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém 
zařízení odsouzený vykonává ústavní ochranné léčení, nebo ústav pro 
výkon zabezpečovací detence; v ostatních případech je informuje při 
vzetí do vazby nebo při nařízení výkonu trestu, ústavního ochranného 
léčení nebo zabezpečovací detence. 

  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 11 odst. 6 (6) Nepodala-li oběť žádost podle odstavce 3, obviněný nebo odsouzený 
byl propuštěn nebo uprchl a je-li důvodná obava, že oběti hrozí 
nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněného nebo odsouzeného na 
svobodě, orgán činný v trestním řízení, Probační a mediační služba, 
věznice, poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém 
zařízení odsouzený vykonává ústavní ochranné léčení, nebo ústav pro 
výkon zabezpečovací detence neprodleně informuje o této skutečnosti 
policejní orgán, který vede nebo vedl trestní řízení v dané trestní věci, 
který přijme potřebná opatření k zajištění bezpečí oběti, včetně jejího 
vyrozumění o propuštění nebo uprchnutí; policejní orgán v těchto 
případech též vyrozumí oběť o opatřeních přijatých k zajištění jejího 
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/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
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Poznám
ka 

 
bezpečí, byla-li taková opatření přijata a nepovede-li vyrozumění ke 
zmaření nebo ztížení jejich účelu. 

Čl. 7 odst. 1 Článek 7 
Právo na tlumočení a překlad 
1. Členské státy zajistí, aby obětem, které nerozumějí jazyku daného 
trestního řízení nebo tímto jazykem nemluví, bylo v souladu s jejich 
postavením v příslušném systému trestního soudnictví při jejich účasti v 
trestním řízení na jejich žádost bezplatně poskytnuto tlumočení, a to 
alespoň během výpovědi nebo výslechu oběti v rámci trestního řízení 
před orgány činnými v trestním řízení, včetně policejního výslechu, a 
tlumočení při jejich aktivní účasti na soudním jednání a jiných 
nezbytných předběžných jednáních. 

141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 2 odst. 14 (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. 

PT  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
384/2008 
105/2013 

§ 28 odst. 1 (1) Je-li třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného 
procesního úkonu nebo využije-li obviněný právo uvedené v § 2 odst. 
14, přibere se tlumočník; totéž platí, jde-li o ustanovení tlumočníka 
osobě, s níž se nelze dorozumět jinak než některým z komunikačních 
systémů neslyšících a hluchoslepých osob. Tlumočník může být zároveň 
zapisovatelem. Neuvede-li obviněný jazyk, který ovládá, nebo uvede-li 
jazyk či dialekt, který není jazykem jeho národnosti nebo úředním 
jazykem státu, jehož je občanem, a pro takový jazyk nebo dialekt není 
zapsána žádná osoba v seznamu tlumočníků, ustanoví orgán činný v 
trestním řízení tlumočníka pro jazyk jeho národnosti nebo úřední jazyk 
státu, jehož je občanem. Jde-li o osobu bez státního občanství, rozumí se 
jím stát, kde má trvalý pobyt, nebo stát jeho původu. Využije-li 
obviněný právo uvedené v § 2 odst. 14, přibraný tlumočník přetlumočí 
na jeho žádost i jeho poradu s obhájcem v průběhu procesních úkonů. 

  

Čl. 7 odst. 2 2. Aniž jsou dotčena práva na obhajobu a v souladu s pravidly pro 
soudní rozhodování lze použít komunikační technologii, jako například 
videokonferenci, telefon nebo internet, není-li osobní přítomnost 
tlumočníka nezbytná, aby mohla oběť řádně uplatnit svá práva nebo 
pochopit řízení. 

141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 2 odst. 14 (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. 

PT  

  141/1961 
ve znění 
459/2011 

§ 52a Je-li to potřebné pro ochranu práv osob, zejména s ohledem na jejich 
věk nebo zdravotní stav, nebo vyžadují- li to bezpečnostní anebo jiné 
závažné důvody, lze při provádění úkonů trestního řízení využívat 
technické zařízení pro přenos obrazu a zvuku (dále jen 
„videokonferenční zařízení“), umožňuje-li to povaha těchto úkonů a je-
li to technicky možné. 

  

Čl. 7 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby v souladu s postavením oběti v příslušném 
systému trestního soudnictví byly obětem, které nerozumějí jazyku 
daného trestního řízení nebo tímto jazykem nemluví, při jejich účasti v 
trestním řízení na žádost bezplatně poskytnuty překlady informací 

141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 2 odst. 14 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. 

PT  
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nezbytných pro uplatnění jejich práv v trestním řízení do jazyka, jemuž 
rozumějí, a to v rozsahu, v jakém jsou tyto informace obětem 
poskytovány. Překlady takových informací přinejmenším zahrnují 
jakéhokoli rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení související s 
trestným činem, který byl na oběti spáchán, a na žádost oběti důvody 
nebo stručné shrnutí důvodů tohoto rozhodnutí, s výjimkou rozhodnutí 
poroty nebo rozhodnutí, jehož odůvodnění je důvěrné, které se podle 
vnitrostátních právních předpisů nezdůvodňují. 

  45/2013 
ve znění  
56/2017 

§ 12 odst. 1 (1) Oběti, která prohlásí, že neovládá český jazyk, se informace 
a) podle § 8 odst. 1 a 3 a § 11 odst. 6 poskytnou v jazyce, o němž oběť 
prohlásí, že mu rozumí, nebo v úředním jazyce státu, jehož je občanem, 
a 
b) podle § 9, 10 a § 11 odst. 1 a 3 poskytnou v jazyce, o němž oběť 
prohlásí, že mu rozumí, nebo v úředním jazyce státu, jehož je občanem, 
je-li to možné. 

  

  45/2013 
ve znění  
56/2017 

§ 12 odst. 2 (2) Spolu s informací podle § 11 odst. 1 písm. e) orgán, o jehož 
rozhodnutí jde, oběti na její výslovnou žádost poskytne v tomtéž jazyce 
i odůvodnění pravomocného rozhodnutí nebo jeho stručné shrnutí, je-li 
rozhodnutí odůvodněno; toho není třeba, byla-li alespoň podstatná část 
odůvodnění za účasti oběti přetlumočena při vyhlášení pravomocného 
rozhodnutí a není-li písemný překlad zapotřebí pro zaručení 
spravedlivého procesu. Neposkytne-li orgán, o jehož rozhodnutí jde, 
tyto informace, rozhodne o tom usnesením, proti kterému je přípustná 
stížnost. Na rozhodování o neposkytnutí informace a na rozhodování o 
stížnosti podle věty druhé se obdobně použijí ustanovení trestního řádu. 

  

Čl. 7 odst. 4 4. Členské státy zajistí, aby oběti, které mají právo na informace o době 
a místě konání soudního jednání v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a které 
nerozumějí jazyku příslušného orgánu, obdržely na žádost překlad 
těchto informací, na něž mají nárok. 

141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 2 odst. 14 (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. 

PT  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 11 odst. 1 
písm. d) 

(1) Na žádost oběti jí poskytne příslušný orgán činný v trestním řízení 
(…) 
d) informaci o době a místě konání veřejného projednání věci v řízení 
před soudem,  
(…) 
 

  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 12 odst. 1 
písm. b) 

(1) Oběti, která prohlásí, že neovládá český jazyk, se informace 
(…) 
b) podle § 9, 10 a § 11 odst. 1 a 3 poskytnou v jazyce, o němž oběť 
prohlásí, že mu rozumí, nebo v úředním jazyce státu, jehož je občanem, 
je-li to možné. 

  

Čl. 7 odst. 5 5. Oběti mohou podat odůvodněný návrh, aby byl dokument považován 141/1961 § 2 odst. 14 (14) Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá PT  
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za podstatný. Není třeba překládat ty části podstatných dokumentů, které 
nejsou důležité k tomu, aby se oběti mohly aktivně účastnit na trestním 
řízení. 

ve znění 
265/2001 

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. 

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 12 odst. 3 (3) Na odůvodněnou žádost oběti, která prohlásí, že neovládá český 
jazyk, jí orgán činný v trestním řízení, který v době podání žádosti vede 
řízení, poskytne překlad písemností neuvedených v odstavci 1, které 
oběť označí za podstatné, a to v rozsahu potřebném pro řádné uplatnění 
jejích práv v trestním řízení. Překlad písemnosti podle věty první není 
třeba poskytnout, pokud písemnost nebo její podstatná část byla za 
účasti oběti přetlumočena a není-li ho zapotřebí pro zaručení 
spravedlivého procesu. 

  

Čl. 7 odst. 6 6. Bez ohledu na odstavce 1 a 3 může být namísto písemného překladu 
poskytnut ústní překlad nebo ústní shrnutí obsahu podstatných 
dokumentů, pokud tímto ústním překladem či shrnutím není dotčen 
spravedlivý průběh řízení. 

141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 2 odst. 14 (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. 
 

PT  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 12 odst. 2 (2) Spolu s informací podle § 11 odst. 1 písm. e) orgán, o jehož 
rozhodnutí jde, oběti na její výslovnou žádost poskytne v tomtéž jazyce 
i odůvodnění pravomocného rozhodnutí nebo jeho stručné shrnutí, je-li 
rozhodnutí odůvodněno; toho není třeba, byla-li alespoň podstatná část 
odůvodnění za účasti oběti přetlumočena při vyhlášení pravomocného 
rozhodnutí a není-li písemný překlad zapotřebí pro zaručení 
spravedlivého procesu. Neposkytne-li orgán, o jehož rozhodnutí jde, 
tyto informace, rozhodne o tom usnesením, proti kterému je přípustná 
stížnost. Na rozhodování o neposkytnutí informace a na rozhodování o 
stížnosti podle věty druhé se obdobně použijí ustanovení trestního řádu. 
 
 

  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 12 odst. 3 (3) Na odůvodněnou žádost oběti, která prohlásí, že neovládá český 
jazyk, jí orgán činný v trestním řízení, který v době podání žádosti vede 
řízení, poskytne překlad písemností neuvedených v odstavci 1, které 
oběť označí za podstatné, a to v rozsahu potřebném pro řádné uplatnění 
jejích práv v trestním řízení. Překlad písemnosti podle věty první není 
třeba poskytnout, pokud písemnost nebo její podstatná část byla za 
účasti oběti přetlumočena a není-li ho zapotřebí pro zaručení 
spravedlivého procesu. 
 

  

Čl. 7 odst. 7 7. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán posoudil, zda oběti potřebují 
tlumočení či překlad podle odstavců 1 a 3. Oběti mohou vznést námitku 
proti rozhodnutí neposkytnout tlumočení či překlad. Procesní pravidla 
pro projednání takové námitky stanoví vnitrostátní právní předpisy 

141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 2 odst. 14 (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. 

PT  
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  141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 157a Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce  
 
 (1) Ten, proti němuž se trestní řízení vede, a poškozený mají 
právo kdykoliv v průběhu přípravného řízení žádat státního zástupce, 
aby byly odstraněny průtahy v řízení nebo závady v postupu policejního 
orgánu. Tato žádost není vázána lhůtou. Žádost je nutno státnímu 
zástupci ihned předložit a státní zástupce ji musí neprodleně vyřídit. O 
výsledku přezkoumání musí být žadatel vyrozuměn.  
  
 (2) Žádost o odstranění průtahů v řízení nebo závad v postupu 
státního zástupce vyřizuje státní zástupce bezprostředně vyššího státního 
zastupitelství. 

  

  45/2013 
ve znění  
56/2017 

§ 12 odst. 2 (2) Spolu s informací podle § 11 odst. 1 písm. e) orgán, o jehož 
rozhodnutí jde, oběti na její výslovnou žádost poskytne v tomtéž jazyce 
i odůvodnění pravomocného rozhodnutí nebo jeho stručné shrnutí, je-li 
rozhodnutí odůvodněno; toho není třeba, byla-li alespoň podstatná část 
odůvodnění za účasti oběti přetlumočena při vyhlášení pravomocného 
rozhodnutí a není-li písemný překlad zapotřebí pro zaručení 
spravedlivého procesu. Neposkytne-li orgán, o jehož rozhodnutí jde, 
tyto informace, rozhodne o tom usnesením, proti kterému je přípustná 
stížnost. Na rozhodování o neposkytnutí informace a na rozhodování o 
stížnosti podle věty druhé se obdobně použijí ustanovení trestního řádu. 

  

Čl. 7 odst. 8 8. Tlumočení a překlad, jakož i rozhodování o námitce proti rozhodnutí 
neposkytnout tlumočení či překlad podle tohoto článku nesmí zbytečně 
prodlužovat trestní řízení. 

141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 2 odst. 14 (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. 
 

PT  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 157a Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce  
 
 (1) Ten, proti němuž se trestní řízení vede, a poškozený mají 
právo kdykoliv v průběhu přípravného řízení žádat státního zástupce, 
aby byly odstraněny průtahy v řízení nebo závady v postupu policejního 
orgánu. Tato žádost není vázána lhůtou. Žádost je nutno státnímu 
zástupci ihned předložit a státní zástupce ji musí neprodleně vyřídit. O 
výsledku přezkoumání musí být žadatel vyrozuměn.  
  
 (2) Žádost o odstranění průtahů v řízení nebo závad v postupu 
státního zástupce vyřizuje státní zástupce bezprostředně vyššího státního 
zastupitelství. 

  

Čl. 8 odst. 1 Článek 8 45/2013 § 5 Bezplatná odborná pomoc PT  
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Právo na přístup ke službám podpory pro oběti 
1. Členské státy zajistí, aby oběti měly podle svých potřeb bezplatně 
přístup k důvěrným službám podpory pro oběti, jednajícím v zájmu 
obětí, před trestním řízením, v jeho průběhu a přiměřenou dobu po jeho 
skončení. Rodinní příslušníci mají přístup ke službám podpory pro oběti 
podle svých potřeb a závažnosti újmy, kterou utrpěli v důsledku 
trestného činu spáchaného na oběti. 

 
(1) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných 
činů mají povinnost poskytnout odbornou pomoc bez zbytečného 
odkladu bezplatně na základě žádosti zvlášť zranitelné oběti, která tuto 
pomoc potřebuje. To neplatí, jedná-li se o oběť trestného činu zanedbání 
povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), nevzniklo-li tímto činem 
nebezpečí nouze nebo trvale nepříznivý následek. 
  
(2) Odstavec 1 nebrání tomu, aby subjekty zapsané v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů poskytovaly odbornou 
pomoc bezplatně i jiným obětem; jiné právní předpisy týkající se 
poskytování těchto služeb tím nejsou dotčeny. 
 

  45/2013 § 4 Odborná pomoc 
Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných 
činů poskytují obětem v zapsaném rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto zákonem nebo jiným právním předpisem odbornou pomoc, kterou 
se rozumí psychologické poradenství, sociální poradenství, právní 
pomoc, poskytování právních informací nebo restorativní programy, a to 
před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. 
Odbornou pomoc poskytují do doby, dokud to vyžaduje její účel. 
 

  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 48 Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů  
 
(1) Ministerstvo vede registr poskytovatelů pomoci obětem trestných 
činů, do kterého zapisuje  
  
a) subjekty podle § 39 odst. 2 na základě jejich žádosti,  
  
b) akreditované subjekty podle § 39 odst. 1,  
  
c) advokáty na základě žádosti podle § 47,  
  
d) střediska Probační a mediační služby.  
  
(2) Subjekt podle § 39 odst. 2 k žádosti o zápis do registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů přiloží úředně ověřené 
rozhodnutí o registraci podle zákona upravujícího poskytování 
sociálních služeb. Ministerstvo zašle informaci o zápisu do registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů orgánu, který rozhodl o 
registraci tohoto subjektu podle zákona upravujícího poskytování 

 3) 
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sociálních služeb. Je-li u ministerstva podána stížnost na činnost 
subjektu registrovaného podle zákona upravujícího poskytování 
sociálních služeb, postoupí ji ministerstvo inspekci poskytování 
sociálních služeb. Ministerstvo vyškrtne subjekt z registru poskytovatelů 
pomoci obětem trestných činů také na základě jeho žádosti.  
  
(3) Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů obsahuje údaje 
podle § 42 odst. 2, § 47 odst. 2, v případě subjektů akreditovaných pro 
poskytování právních informací i informaci o počtu odborně 
způsobilých osob podle § 40 odst. 3 a v případě subjektů podle § 39 
odst. 2 údaje uvedené v rozhodnutí o registraci podle zákona 
upravujícího poskytování sociálních služeb, a dále na žádost 
poskytovatele jeho telefonní číslo, adresu pro doručování elektronické 
pošty nebo jiný kontaktní údaj nebo adresu jeho internetových stránek. 
U středisek Probační a mediační služby se uvádí adresa střediska. 
  
(4) Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů je veden v 
informačním systému veřejné správy. Registr je veřejným seznamem, 
který je dostupný na internetových stránkách ministerstva. Do registru 
má každý právo bezplatně nahlížet. 
 

Čl. 8 odst. 2 2. Členské státy usnadní zprostředkování služeb podpory pro oběti 
příslušným orgánem, u kterého bylo podáno trestní oznámení, a jinými 
příslušnými subjekty. 

45/2013 § 8 odst. 1 
písm. b) 

(1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do 
prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez žádosti o tom 
b) na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc a za jakých 
podmínek má právo na poskytnutí bezplatné odborné pomoci, a předá 
oběti kontakty na tyto subjekty, 

PT 4) 

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 8 odst. 3 (3) Přijímají-li oznámení oběti o skutečnostech nasvědčujících tomu, že 
byl spáchán trestný čin, Policie České republiky, policejní orgán nebo 
státní zástupce, jsou povinni jí písemně potvrdit přijetí takového 
oznámení; státní zástupce je dále povinen oběť písemně a ústně 
informovat i bez žádosti v rozsahu podle odstavce 1 písm. b) až d). Za 
potvrzení přijetí oznámení podle věty první se považuje i předání opisu 
protokolu o podaném oznámení. 

  

  45/2013 § 9 písm. a) Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů  
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o  
  
a) službách, které obětem poskytuje, a jejich rozsahu, včetně informace, 
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zda je služba poskytována bezplatně; pokud požadovaný druh služby 
neposkytuje, odkáže oběť na jiný subjekt zapsaný v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který požadovanou službu 
poskytuje, 
 

  45/2013 § 10 § 10 
 
 Informace poskytované oběti jinými orgány veřejné moci a 
zdravotnickým zařízením 
 
 (1) Je-li prvním kontaktním místem obecní policie, Vojenská 
policie, Vězeňská služba České republiky nebo celní úřad v souvislosti s 
podáním vysvětlení, poskytne oběti i bez žádosti informace podle § 8 
odst. 1 písm. a) a b). 
  
 (2) Je-li prvním kontaktním místem zdravotnické zařízení, 
které poskytuje oběti zdravotní péči po spáchání trestného činu, 
poskytne jí poskytovatel zdravotních služeb i bez žádosti informace 
podle § 8 odst. 1 písm. b). 

  

Čl. 8 odst. 3 3. Členské státy přijmou opatření k vytvoření bezplatné a důvěrné 
služby odborné podpory jako doplňku k obecným službám podpory pro 
oběti nebo jako jejich nedílné součásti, nebo umožní organizacím na 
podporu obětí obrátit se na existující specializované subjekty poskytující 
takovou odbornou podporu. Oběti mají k takovým službám přístup podle 
svých zvláštních potřeb a rodinní příslušníci mají přístup podle svých 
zvláštních potřeb a závažnosti újmy utrpěné v důsledku trestného činu 
spáchaného na oběti. 

45/2013 § 4 § 4 
 
 Odborná pomoc 
  
 Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytují obětem v zapsaném rozsahu a za podmínek 
stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem odbornou 
pomoc, kterou se rozumí psychologické poradenství, sociální 
poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací nebo 
restorativní programy, a to před zahájením trestního řízení, v jeho 
průběhu i po jeho skončení. Odbornou pomoc poskytují do doby, dokud 
to vyžaduje její účel. 

PT  

  45/2013 § 5 § 5 
 
 Bezplatná odborná pomoc 
 
 (1) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů mají povinnost poskytnout odbornou pomoc bez 
zbytečného odkladu bezplatně na základě žádosti zvlášť zranitelné oběti, 
která tuto pomoc potřebuje. To neplatí, jedná-li se o oběť trestného činu 
zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), nevzniklo-li tímto 
činem nebezpečí nouze nebo trvale nepříznivý následek. 
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 (2) Odstavec 1 nebrání tomu, aby subjekty zapsané v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů poskytovaly odbornou 
pomoc bezplatně i jiným obětem; jiné právní předpisy týkající se 
poskytování těchto služeb tím nejsou dotčeny. 

       
Čl. 8 odst. 4 4. Služby podpory pro oběti a služby odborné podpory mohou být 

zřízeny jako veřejné či nevládní organizace a mohou být organizovány 
na profesionálním nebo dobrovolném základě. 

45/2013 § 39 § 39 
 
Subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů 
 
 (1) Subjekt, který hodlá poskytovat pomoc obětem trestných 
činů podle tohoto zákona a získat dotaci ze státního rozpočtu na svou 
činnost, se musí akreditovat pro jednu nebo obě služby, kterými jsou 
  
a) poskytování právních informací a 
  
b) restorativní programy. 
  
 (2) Služby psychologického a sociálního poradenství jsou 
oprávněny obětem poskytovat subjekty, které získaly oprávnění pro 
poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence na 
základě rozhodnutí o registraci podle zákona upravujícího poskytování 
sociálních služeb. Dotace ze státního rozpočtu na tyto služby náleží 
subjektu jen podle zákona upravujícího poskytování sociálních služeb. 
4  
 (3) Akreditací pro službu poskytování právních informací 
nejsou dotčena ustanovení o zastupování v řízení podle jiných právních 
předpisů. 

PT  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 48 Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů  
 
(1) Ministerstvo vede registr poskytovatelů pomoci obětem trestných 
činů, do kterého zapisuje  
  
a) subjekty podle § 39 odst. 2 na základě jejich žádosti,  
  
b) akreditované subjekty podle § 39 odst. 1,  
  
c) advokáty na základě žádosti podle § 47,  
  
d) střediska Probační a mediační služby.  
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(2) Subjekt podle § 39 odst. 2 k žádosti o zápis do registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů přiloží úředně ověřené 
rozhodnutí o registraci podle zákona upravujícího poskytování 
sociálních služeb. Ministerstvo zašle informaci o zápisu do registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů orgánu, který rozhodl o 
registraci tohoto subjektu podle zákona upravujícího poskytování 
sociálních služeb. Je-li u ministerstva podána stížnost na činnost 
subjektu registrovaného podle zákona upravujícího poskytování 
sociálních služeb, postoupí ji ministerstvo inspekci poskytování 
sociálních služeb. Ministerstvo vyškrtne subjekt z registru poskytovatelů 
pomoci obětem trestných činů také na základě jeho žádosti.  
  
(3) Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů obsahuje údaje 
podle § 42 odst. 2, § 47 odst. 2, v případě subjektů akreditovaných pro 
poskytování právních informací i informaci o počtu odborně 
způsobilých osob podle § 40 odst. 3 a v případě subjektů podle § 39 
odst. 2 údaje uvedené v rozhodnutí o registraci podle zákona 
upravujícího poskytování sociálních služeb, a dále na žádost 
poskytovatele jeho telefonní číslo, adresu pro doručování elektronické 
pošty nebo jiný kontaktní údaj nebo adresu jeho internetových stránek. 
U středisek Probační a mediační služby se uvádí adresa střediska. 
  
(4) Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů je veden v 
informačním systému veřejné správy. Registr je veřejným seznamem, 
který je dostupný na internetových stránkách ministerstva. Do registru 
má každý právo bezplatně nahlížet. 
 

  257/2000 § 4 odst. 3 (3) Probační a mediační služba současně pomáhá při odstraňování 
následků trestného činu poškozeným a dalším osobám dotčeným 
trestným činem. 

  

Čl. 8 odst. 5 
 

5. Členské státy zajistí, aby přístup ke všem službám podpory pro oběti 
nezávisel na tom, zda oběť podala příslušnému orgánu formální trestní 
oznámení. 

45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 3 odst. 1 (1) Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je 
třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela 
zjevně o zneužití postavení oběti podle tohoto zákona. Existují-li 
pochybnosti o tom, zda je oběť zvlášť zranitelnou, je třeba ji za zvlášť 
zranitelnou považovat. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl 
pachatel zjištěn nebo odsouzen. 
 

PT  

 
 

 45/2013 § 4 § 4 
 
 Odborná pomoc 
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 Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytují obětem v zapsaném rozsahu a za podmínek 
stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem odbornou 
pomoc, kterou se rozumí psychologické poradenství, sociální 
poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací nebo 
restorativní programy, a to před zahájením trestního řízení, v jeho 
průběhu i po jeho skončení. Odbornou pomoc poskytují do doby, dokud 
to vyžaduje její účel. 

Čl. 9 odst. 1 Článek 9 
Podpora poskytovaná službami podpory pro oběti 
1. Služby podpory pro oběti uvedené v čl. 8 odst. 1 poskytnou alespoň 
a) informace, poradenství a podporu týkající se práv obětí, včetně 
přístupu k vnitrostátním systémům odškodňování za újmu utrpěnou v 
důsledku trestného činu, a jejich postavení v trestním řízení, včetně 
přípravy na soudní jednání; 
b) informace o všech příslušných existujících službách odborné podpory 
nebo přímý kontakt na ně; 
c) emoční a případně psychologickou podporu; 
d) poradenství týkající se finančních a praktických záležitostí 
vyplývajících z trestného činu; 
e) není-li poskytováno jinými veřejnými či soukromými službami, 
poradenství ohledně předcházení rizikům sekundární a opakované 
viktimizace, zastrašování a odvety. 

45/2013 § 4 Odborná pomoc 
  
Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných 
činů poskytují obětem v zapsaném rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto zákonem nebo jiným právním předpisem odbornou pomoc, kterou 
se rozumí psychologické poradenství, sociální poradenství, právní 
pomoc, poskytování právních informací nebo restorativní programy, a to 
před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. 
Odbornou pomoc poskytují do doby, dokud to vyžaduje její účel. 

PT 3) 

  108/2006 
ve znění  
56/2017 

§ 4 odst. 3 (3) Sociální služby uvedené v § 57, 59 až 63 a 69 se při splnění 
podmínek stanovených v tomto zákoně poskytují také osobě, která není 
uvedena v odstavci 2, pokud oprávněně pobývá na území České 
republiky podle zvláštního právního předpisu 3). Sociální služby 
uvedené v § 57, 60 a 69 se poskytují také osobě, která je obětí trestného 
činu obchodování s lidmi nebo trestného činu zavlečení 48). Sociální 
služby uvedené v § 37 se poskytují osobě, která je obětí trestného činu, 
pokud oprávněně pobývá na území České republiky podle zvláštního 
právního předpisu 3), a osobě, která je obětí trestného činu obchodování 
s lidmi nebo trestného činu zavlečení. 

  

  108/2006 
ve znění 
313/2013 

§ 37 Sociální poradenství  
(1) Sociální poradenství zahrnuje  
  
a) základní sociální poradenství,  
  
b) odborné sociální poradenství.  
  
(2) Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32012L0029_181031.doc      str. 51 z 129   

Celex: 32012L0029 Lhůta pro implementaci 16. 11. 2015 Úřední věstník                     L 315/57 Gestor MSp Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/29/EU ze dne 25. 10. 2012, kterou se zavádí 

minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 
Rady 2001/220/SVV 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Základní sociální 
poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních 
služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost 
zajistit.  
  
(3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na 
potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských 
poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, 
poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 
trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových 
zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci 
s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.  
  
(4) Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti:  
  
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
  
b) sociálně terapeutické činnosti,  
  
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 
 

  8458  Transpoziční úprava bude dotčena návrhem zákona o změně některých 
zákonů v souvislosti se změnou zákona o sociálních službách. 

  

  257/2000 § 4 odst. 3 (3) Probační a mediační služba současně pomáhá při odstraňování 
následků trestného činu poškozeným a dalším osobám dotčeným 
trestným činem. 
 

  

  45/2013 § 5 Bezplatná odborná pomoc 
 
(1) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných 
činů mají povinnost poskytnout odbornou pomoc bez zbytečného 
odkladu bezplatně na základě žádosti zvlášť zranitelné oběti, která tuto 
pomoc potřebuje. To neplatí, jedná-li se o oběť trestného činu zanedbání 
povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), nevzniklo-li tímto činem 
nebezpečí nouze nebo trvale nepříznivý následek. 
  
(2) Odstavec 1 nebrání tomu, aby subjekty zapsané v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů poskytovaly odbornou 
pomoc bezplatně i jiným obětem; jiné právní předpisy týkající se 
poskytování těchto služeb tím nejsou dotčeny. 
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  45/2013 § 6  Právní pomoc a poskytování právních informací 
 
 (1) Právní pomoc je oběti na její žádost poskytována bezplatně 
za podmínek a v rozsahu stanoveném v jiném právním předpise. 
  
 (2) Právní pomoc obětem podle tohoto zákona mohou za 
úplatu poskytovat pouze advokáti. 
  
 (3) Subjekty akreditované pro poskytování právních informací 
a Probační a mediační služba mohou podle tohoto zákona poskytovat 
obětem trestných činů právní informace. 
 

  

  45/2013 § 9 Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 
 
 Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytne oběti informace o 
  
a) službách, které obětem poskytuje, a jejich rozsahu, včetně informace, 
zda je služba poskytována bezplatně; pokud požadovaný druh služby 
neposkytuje, odkáže oběť na jiný subjekt zapsaný v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který požadovanou službu 
poskytuje, 
  
b) právech oběti podle tohoto zákona, 
  
c) právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu, 
  
d) průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka 
v něm. 

  

Čl. 9 odst. 2 2. Členské státy podpoří služby podpory pro oběti, aby věnovaly zvláštní 
pozornost zvláštním potřebám obětí, které utrpěly značnou újmu v 
důsledku závažnosti trestného činu. 

45/2013 § 38 § 38 
 
Podpora ze strany státu 
 
 (1) Ministerstvo podporuje činnost subjektů poskytujících 
pomoc obětem trestných činů poskytováním dotací ze státního rozpočtu 
za podmínek a v rozsahu stanovených tímto zákonem. Tím není dotčeno 
poskytování dotací podle jiného právního předpisu. 
  
 (2) Dotaci ze státního rozpočtu podle odstavce 1 věty první 

PT  
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mohou získat jen akreditované subjekty. Na udělení dotace není právní 
nárok. 

Čl. 9 odst. 3 
písm. a) 

3. Nejsou-li poskytovány jinými veřejnými nebo soukromými službami, 
služby odborné podpory uvedené v čl. 8 odst. 3 vytvoří a poskytnou 
alespoň 
a) přístřeší nebo jiné vhodné provizorní ubytování pro oběti, které 
potřebují bezpečné místo v důsledku bezprostředního rizika sekundární a 
opakované viktimizace, zastrašování a odvety; 
 

137/2001 
ve znění 
349/2005 
348/2011 

§ 3 § 3 
 
Zvláštní ochrana a pomoc 
 
 (1) Zvláštní ochrana a pomoc je soubor opatření, která 
zahrnují 
  
a) osobní ochranu, 
  
b) přestěhování chráněné osoby včetně příslušníků její domácnosti3) a 
pomoc chráněné osobě za účelem jejího sociálního začlenění v novém 
prostředí, 
  
c) zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby, 
  
d) prověřování dodržování podmínek poskytování zvláštní ochrany a 
pomoci. 
  
 (2) Zvláštní ochranu a pomoc poskytuje Policie České 
republiky (dále jen "policie") a Vězeňská služba České republiky (dále 
jen "vězeňská služba") výkonem opatření uvedených v odstavci 1. 
Vězeňská služba může vykonávat jen opatření uvedená v odstavci 1 
písm. a) a c). Policie a vězeňská služba jsou povinny při plnění úkolů 
podle tohoto zákona si navzájem pomáhat. 
  
 (3) Orgány veřejné správy jsou povinny v rozsahu nezbytném 
k dosažení účelu tohoto zákona spolupracovat s policií a vězeňskou 
službou při výkonu opatření uvedených v odstavci 1. K zastírání 
skutečné totožnosti chráněné osoby je policie oprávněna vytvořit 
legendu o jiné osobní existenci (dále jen „legenda“) a zajistit v 
informačních systémech vedených podle zvláštních právních předpisů 
vložení, změnu, vyjmutí, vymazání nebo blokování údajů vyplývajících 
z této legendy. Tyto údaje se zvlášť neoznačují a vedou se společně s 
ostatními osobními údaji4), pokud policie nestanoví jinak. Pro tvorbu 
legendy lze se souhlasem chráněné osoby využít některé její osobní 
údaje. 

PT  

  137/2001 § 10 § 10Oprávnění při zajišťování bezpečnosti chráněného prostoru 
 
 Je-li důvodné podezření, že bude uskutečněn útok na život a 
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zdraví chráněné osoby nebo na její majetek, je policista oprávněn v 
nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu vymezit prostor, kde se 
chráněná osoba zdržuje nebo se bude zdržovat anebo kde se nachází její 
majetek, jako prostor chráněný (dále jen "chráněný prostor"). K 
vyznačení nebo ohraničení chráněného prostoru nebo jeho části je 
policista oprávněn použít technické prostředky. Při zajišťování 
bezpečnosti chráněného prostoru je policista oprávněn 
a) zjišťovat totožnost osoby, která do chráněného prostoru vstupuje 
nebo chráněný prostor opouští, 
  
b) zjišťovat důvod vstupu osoby do chráněného prostoru, 
  
c) provést prohlídku vnášených a vynášených věcí, 
  
d) zastavovat vjíždějící a vyjíždějící dopravní prostředky a provést 
jejich prohlídku, 
  
e) přesvědčit se, zda osoba, která vstupuje do chráněného prostoru, 
nemá u sebe zbraň, a pokud ji má, na dobu pobytu osoby v prostoru 
zbraň odebrat, 
  
f) zakázat vstup nebo pobyt v chráněném prostoru nebo jeho části. 

   
108/2006 
ve znění 
206/2009 
366/2011 
254/2014 

 
§ 3 

 
§ 3 
 
Vymezení některých pojmů 
 
 Pro účely tohoto zákona se rozumí 
  
a) sociální službou činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona 
zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění 
nebo prevence sociálního vyloučení, 
  
b) nepříznivou sociální situací oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu 
věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, 
životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, 
sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou 
činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit 
vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a 
ochranu před sociálním vyloučením, 
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c) dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem zdravotní stav, který 
podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který 
omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních 
potřeb, 
  
d) přirozeným sociálním prostředím rodina a sociální vazby k osobám 
blízkým1), domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se 
kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a 
realizují běžné sociální aktivity, 
  
e) sociálním začleňováním proces, který zajišťuje, že osoby sociálně 
vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a 
možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, 
sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve 
společnosti považován za běžný, 
  
f) sociálním vyloučením vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti 
a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace, 
  
g) zdravotním postižením tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo 
kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu 
závislou na pomoci jiné osoby, 
  
h) střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb strategický 
dokument obce nebo kraje schválený na dobu 3 let, který je výsledkem 
aktivního zjišťování potřeb osob na území obce nebo kraje a hledání 
způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů; jeho 
obsahem je souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, popis 
způsobu zpracování plánu včetně vymezení spolupráce s obcemi, s 
poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby 
poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým 
jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, 
strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb obsahující popis 
budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo 
být tohoto stavu dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, postup 
sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze 
provést změny v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě 
sociálních služeb na území kraje; střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými na období 
jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb, 
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i) sítí sociálních služeb souhrn sociálních služeb, které v dostatečné 
kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají 
řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v 
souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými 
finančními a jinými zdroji; síť sociálních služeb je součástí 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje. 

  8458  Transpoziční úprava bude dotčena návrhem zákona o změně některých 
zákonů v souvislosti se změnou zákona o sociálních službách. 

  

  108/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

§ 57 § 57 
 
Azylové domy 
  
 (1) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou 
dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 
  
 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
  
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
  
b) poskytnutí ubytování, 
  
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

  

  8458  Transpoziční úprava bude dotčena návrhem zákona o změně některých 
zákonů v souvislosti se změnou zákona o sociálních službách. 

  

  108/2006 
ve znění 
29/2007 

§ 60 § 60 
 
Krizová pomoc 
  
 (1) Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová 
služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v 
situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji 
nepříznivou sociální situaci vlastními silami. 
  
 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
  
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
  
c) sociálně terapeutické činnosti, 
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d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

  8458  Transpoziční úprava bude dotčena návrhem zákona o změně některých 
zákonů v souvislosti se změnou zákona o sociálních službách. 

  

  108/2006 § 70 § 70 
 
Sociální rehabilitace 
  
 (1) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností 
směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, 
a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním 
návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných 
činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, 
potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou 
terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb 
poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. 
  
 (2) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních 
nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti: 
  
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a 
dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, 
  
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
  
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
  
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 
  
 (3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových 
služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje vedle 
základních činností, obsažených v odstavci 2 tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
  
b) poskytnutí stravy, 
  
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu. 

  

Čl. 9 odst. 3 b) cílenou a integrovanou podporu pro oběti se zvláštními potřebami, 45/2013 § 3 § 3 Základní zásady  PT  
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písm. b) jako jsou oběti sexuálního násilí, oběti násilí na základě pohlaví a oběti 

násilí v blízkých svazcích, včetně podpory a poradenství při traumatech. 
 ve znění 
56/2017 

 
(1) Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je 
třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela 
zjevně o zneužití postavení oběti podle tohoto zákona. Existují-li 
pochybnosti o tom, zda je oběť zvlášť zranitelnou, je třeba ji za zvlášť 
zranitelnou považovat. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl 
pachatel zjištěn nebo odsouzen. 
  
(2) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a další 
orgány veřejné moci, subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci 
obětem trestných činů, poskytovatelé zdravotních služeb, znalci, 
tlumočníci, obhájci a sdělovací prostředky mají povinnost respektovat 
osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle 
možností jí vycházet vstříc. Vůči oběti postupují s přihlédnutím k jejímu 
věku, zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její rozumové 
vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy 
způsobené oběti trestným činem nebo k druhotné újmě.  
  
(3) Oběti přísluší práva podle tohoto zákona bez ohledu na rasu, etnický 
původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, 
náboženské vyznání, víru či světový názor. Oběti přísluší práva podle 
tohoto zákona bez ohledu na její státní občanství, nestanoví-li tento 
zákon jinak.  
  
(4) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a subjekty 
zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů mají 
povinnost srozumitelným způsobem informovat oběť o jejích právech a 
umožnit jí jejich plné uplatnění. Na žádost oběti jsou tak povinny učinit 
i opakovaně.  
  
(5) Policie České republiky a orgány činné v trestním řízení spolupracují 
při poskytování pomoci obětem se subjekty poskytujícími pomoc 
obětem trestných činů. 
 

   
45/2013 

 
§ 4 

 
§ 4 Odborná pomoc  
 
Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných 
činů poskytují obětem v zapsaném rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto zákonem nebo jiným právním předpisem odbornou pomoc, kterou 
se rozumí psychologické poradenství, sociální poradenství, právní 
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pomoc, poskytování právních informací nebo restorativní programy, a to 
před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. 
Odbornou pomoc poskytují do doby, dokud to vyžaduje její účel. 

   
45/2013 

 
§ 5 

 
§ 5 Bezplatná odborná pomoc  
 
(1) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných 
činů mají povinnost poskytnout odbornou pomoc bez zbytečného 
odkladu bezplatně na základě žádosti zvlášť zranitelné oběti, která tuto 
pomoc potřebuje. To neplatí, jedná-li se o oběť trestného činu zanedbání 
povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), nevzniklo-li tímto činem 
nebezpečí nouze nebo trvale nepříznivý následek.  
  
(2) Odstavec 1 nebrání tomu, aby subjekty zapsané v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů poskytovaly odbornou 
pomoc bezplatně i jiným obětem; jiné právní předpisy týkající se 
poskytování těchto služeb tím nejsou dotčeny. 

  

   
45/2013 
ve znění  
56/2017 

 
§ 2 

 
§ 2 Vymezení pojmů  
 
(1) Za trestný čin se pro účely tohoto zákona považuje také čin jinak 
trestný.  
  
(2) Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným 
činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma 
nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.  
  
(3) Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považují se, utrpěli-li 
v důsledku smrti oběti újmu, za oběť též její příbuzný v pokolení 
přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný 
partner, druh nebo osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo 
byla povinna poskytovat výživu. Je-li těchto osob více, považuje se za 
oběť každá z nich. 
  
(4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí  
  
a) dítě,  
  
b) osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, 
mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, 
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pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem případu a 
poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění ve 
společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy, 
c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku) 
nebo trestného činu teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku),  
d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, 
trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím, 
trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, 
etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběť 
trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení 
druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, 
sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou 
vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, 
nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu 
nebo závislost na ní.  
(5) Druhotnou újmou se pro účely tohoto zákona rozumí újma, která 
nebyla oběti způsobena trestným činem, ale vznikla v důsledku přístupu 
Policie České republiky, orgánů činných v trestním řízení a dalších 
orgánů veřejné moci, poskytovatelů zdravotních služeb, subjektů 
zapsaných v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, 
znalců, tlumočníků, obhájců a sdělovacích prostředků k ní.  
  
(6) Akreditovaným subjektem se rozumí právnická osoba, které byla 
rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) 
udělena akreditace podle § 42. 
 

   
45/2013 

 
§ 39 odst. 2 

 
(2) Služby psychologického a sociálního poradenství jsou oprávněny 
obětem poskytovat subjekty, které získaly oprávnění pro poskytování 
sociálního poradenství a služeb sociální prevence na základě rozhodnutí 
o registraci podle zákona upravujícího poskytování sociálních služeb. 
Dotace ze státního rozpočtu na tyto služby náleží subjektu jen podle 
zákona upravujícího poskytování sociálních služeb. 
 

  

  108/2006 
ve znění 
313/2013 

§ 37 (1) Sociální poradenství zahrnuje  
  
a) základní sociální poradenství,  
  
b) odborné sociální poradenství.  
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 (2) Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné 
informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
Základní sociální poradenství je základní činností při poskytování všech 
druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy 
povinni tuto činnost zajistit.  
  
 (3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se 
zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v 
občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách 
pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách 
pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových 
zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci 
s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.  
  
 (4) Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti:  
  
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
  
b) sociálně terapeutické činnosti,  
  
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

  8458  Transpoziční úprava bude dotčena návrhem zákona o změně některých 
zákonů v souvislosti se změnou zákona o sociálních službách. 

  

Čl. 10 odst. 1 KAPITOLA 3 
ÚČAST V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 
Článek 10 
Právo na slyšení 
1. Členské státy zajistí, aby oběti mohly být během trestního řízení 
vyslechnuty a mohly předkládat důkazy. Má-li být vyslechnuta dětská 
oběť, řádně se zohlední věk a vyspělost dítěte. 

141/1961 
ve znění  
193/2012 
59/2017 

§ 43 odst. 1 (1) Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena 
majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se 
pachatel trestným činem obohatil (poškozený), má právo činit návrh na 
doplnění dokazování, nahlížet do spisů (§ 65), zúčastnit se sjednávání 
dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání 
konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a před 
skončením řízení se k věci vyjádřit. Jde-li o trestný čin zanedbání 
povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), rozumí se pro účely tohoto 
zákona majetkovou škodou, jež byla poškozenému způsobena trestným 
činem, i dlužné výživné. 

PT  

  141/1961 
ve znění 
45/2013 

§ 43 odst. 4 (4) Poškozený, který je obětí trestného činu podle zákona o obětech 
trestných činů, má právo v kterémkoliv stadiu trestního řízení učinit 
prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na jeho 
dosavadní život. Prohlášení lze učinit i písemně. Písemné prohlášení se 
v řízení před soudem provede jako listinný důkaz. 
 

  

  141/1961 § 102 (1) Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než osmnáct let o   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32012L0029_181031.doc      str. 62 z 129   

Celex: 32012L0029 Lhůta pro implementaci 16. 11. 2015 Úřední věstník                     L 315/57 Gestor MSp Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/29/EU ze dne 25. 10. 2012, kterou se zavádí 

minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 
Rady 2001/220/SVV 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
ve znění 
265/2001 
459/2011 
45/2013 

okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo 
nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, je třeba výslech 
provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším 
řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; k výslechu se přibere orgán 
sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s 
výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň 
duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení 
výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou 
být přibráni i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout 
odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu 
navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu 
nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav 
vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v 
trestním řízení takovému návrhu vyhoví. 
  
(2) V dalším řízení má být taková osoba vyslechnuta znovu jen v 
nutných případech. V řízení před soudem je možno na podkladě 
rozhodnutí soudu provést důkaz přečtením protokolu nebo přehráním 
obrazového a zvukového záznamu pořízeného o výslechu provedeném 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení i bez podmínek uvedených 
v § 211 odst. 1 a 2. Osoba, která byla k výslechu přibrána, se podle 
potřeby vyslechne k správnosti a úplnosti zápisu, k způsobu, jímž byl 
výslech prováděn, jakož i k způsobu, jímž vyslýchaná osoba vypovídala. 
  
(3) Osobě mladší než 18 let lze klást otázky jen prostřednictvím orgánu 
činného v trestním řízení. 
 

  141/1961 
ve znění 
178/1990 
292/1993 
265/2001 
55/2017 
56/2017 

§ 215 Součinnost stran při dokazování  
 
(1) Státní zástupce, obžalovaný, jeho obhájce a opatrovník, zúčastněná 
osoba, poškozený a jejich zmocněnci mohou se souhlasem předsedy 
senátu klást vyslýchaným otázky, a to zpravidla tehdy, když předseda 
senátu své dotazy skončil a když už nemají otázek členové senátu. 
  
(2) Státní zástupce, obžalovaný a jeho obhájce mohou žádat, aby jim 
bylo umožněno provést důkaz, zejména2006 
 výslech svědka nebo znalce. Předseda senátu jim vyhoví zejména 
tehdy, jestliže jde o důkaz prováděný k jejich návrhu nebo jimi opatřený 
a předložený; není povinen jim vyhovět, jde-li o výslech obviněného, 
výslech svědka mladšího než osmnáct let, nemocného nebo zraněného 
svědka, anebo jestliže by provedení důkazu některou z uvedených osob 
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nebylo z jiného závažného důvodu vhodné. Jestliže je výslech stejného 
svědka nebo znalce navrhován jak státním zástupcem, tak i 
obžalovaným nebo obhájcem, a obě strany žádají o provedení výslechu, 
rozhodne předseda senátu po vyjádření obou stran o tom, která z nich 
výslech provede. Provádění výslechu některou z uvedených stran může 
předseda senátu přerušit jen tehdy, není-li výslech prováděn v souladu 
se zákonem, na vyslýchaného je vyslýchajícím činěn nátlak nebo je 
výslech jím veden jiným nevhodným způsobem, anebo předseda senátu 
nebo člen senátu považuje za nezbytné položit vyslýchanému otázku, 
jejíž položení není možno odložit na dobu po provedení takového 
výslechu nebo jeho části.  
  
(3) Po provedení výslechu nebo jeho části podle odstavce 2 má právo 
druhá strana klást vyslýchanému otázky. Poslední věta odstavce 2 platí 
tu obdobně.  
  
(4) Po provedení všech důkazů zjistí předseda senátu, zda strany nečiní 
návrhy na doplnění dokazování. 
 

Čl. 10 odst. 2 2. Procesní pravidla, podle nichž mohou být oběti během trestního řízení 
vyslechnuty a mohou předkládat důkazy, stanoví vnitrostátní právní 
předpisy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 11 odst. 1 Práva v případě rozhodnutí o zastavení trestního stíhání  
1. Členské státy zajistí, aby oběti měly v souladu se svým postavením v 
příslušném systému trestního soudnictví právo na přezkum rozhodnutí o 
zastavení trestního stíhání. Procesní pravidla tohoto přezkumu stanoví 
vnitrostátní právní předpisy. 

141/1961 
ve znění  
265/2001 
41/2009 
105/2013 

§ 172 Zastavení trestního stíhání  
 
 (1) Státní zástupce zastaví trestní stíhání,  
  
a) je-li nepochybné, že se nestal skutek, pro který se trestní stíhání vede,  
  
b) není-li tento skutek trestným činem a není důvod k postoupení věci,  
  
c) není-li prokázáno, že skutek spáchal obviněný,  
  
d) je-li trestní stíhání nepřípustné (§ 11),  
  
e) nebyl-li obviněný v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný, 
nebo  
  
f) zanikla-li trestnost činu.  
  
 (2) Státní zástupce může zastavit trestní stíhání,  
  

PT   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
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(§, odst., 
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a) je-li trest, k němuž může trestní stíhání vést, zcela bez významu vedle 
trestu, který pro jiný čin byl obviněnému již uložen nebo který ho podle 
očekávání postihne,  
  
b) bylo-li o skutku obviněného již rozhodnuto jiným orgánem, 
kázeňsky, kárně anebo cizozemským soudem nebo úřadem anebo 
mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, 
popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem s působností v 
trestních věcech, i když nesplňují některou z podmínek uvedených v § 
145 odst. 1 písm. a) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
trestních, a toto rozhodnutí lze považovat za postačující, nebo  
  
c) jestliže vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení 
chráněného zájmu, který byl dotčen, způsobu provedení činu a jeho 
následku, nebo okolnostem, za nichž byl čin spáchán, a vzhledem k 
chování obviněného po spáchání činu, zejména k jeho snaze nahradit 
škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu, je zřejmé, že účelu 
trestního řízení bylo dosaženo.  
  
 (3) Proti usnesení podle odstavců 1 a 2 může obviněný, a je-li 
znám, též poškozený, podat stížnost, jež má odkladný účinek.  
  
 (4) V trestním stíhání, které bylo zastaveno z některého 
důvodu uvedeného v odstavci 2, se pokračuje, prohlásí-li obviněný do 
tří dnů od doby, kdy mu bylo usnesení o zastavení trestního stíhání 
oznámeno, že na projednání věci trvá. O tom je třeba obviněného poučit. 
 

  141/1961 
ve znění 
178/1990 
292/1993 
265/2001 

§ 141 Přípustnost a účinek  
 
(1) Opravným prostředkem proti usnesení je stížnost.  
  
(2) Stížností lze napadnout každé usnesení policejního orgánu. Usnesení 
soudu a státního zástupce lze stížností napadnout jen v těch případech, 
kde to zákon výslovně připouští a jestliže rozhodují ve věci v prvním 
stupni. 
 
 (3) Proti usnesení nejvyššího státního zástupce lze podat stížnost pouze 
tehdy, jestliže podle zákona o stížnosti přísluší rozhodnout soudu. O 
stížnosti v těchto případech rozhoduje Nejvyšší soud. O stížnosti proti 
usnesení státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství rozhoduje 
nejvyšší státní zástupce.  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
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(§, odst., 
písm., atd.) 
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ení * 
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ka 

 
(4) Stížnost má odkladný účinek, jen kde to zákon výslovně stanoví. 

Čl. 11 odst. 2 2. Je-li v souladu s vnitrostátními právními předpisy postavení oběti v 
příslušném systému trestního soudnictví určeno až po přijetí rozhodnutí 
trestně stíhat pachatele, členské státy zajistí, aby měly alespoň oběti 
vážných trestných činů právo na přezkum rozhodnutí o zastavení 
trestního stíhání. Procesní pravidla tohoto přezkumu stanoví vnitrostátní 
právní předpisy. 

141/1961 
ve znění 
265/2001 
41/2009 
105/2013 

§ 172 Zastavení trestního stíhání  
 
 (1) Státní zástupce zastaví trestní stíhání,  
  
a) je-li nepochybné, že se nestal skutek, pro který se trestní stíhání vede,  
  
b) není-li tento skutek trestným činem a není důvod k postoupení věci,  
  
c) není-li prokázáno, že skutek spáchal obviněný,  
  
d) je-li trestní stíhání nepřípustné (§ 11),  
  
e) nebyl-li obviněný v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný, 
nebo  
  
f) zanikla-li trestnost činu.  
  
 (2) Státní zástupce může zastavit trestní stíhání,  
  
a) je-li trest, k němuž může trestní stíhání vést, zcela bez významu vedle 
trestu, který pro jiný čin byl obviněnému již uložen nebo který ho podle 
očekávání postihne,  
  
b) bylo-li o skutku obviněného již rozhodnuto jiným orgánem, 
kázeňsky, kárně anebo cizozemským soudem nebo úřadem anebo 
mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, 
popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem s působností v 
trestních věcech, i když nesplňují některou z podmínek uvedených v § 
145 odst. 1 písm. a) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
trestních, a toto rozhodnutí lze považovat za postačující, nebo  
  
c) jestliže vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení 
chráněného zájmu, který byl dotčen, způsobu provedení činu a jeho 
následku, nebo okolnostem, za nichž byl čin spáchán, a vzhledem k 
chování obviněného po spáchání činu, zejména k jeho snaze nahradit 
škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu, je zřejmé, že účelu 
trestního řízení bylo dosaženo.  
  
 (3) Proti usnesení podle odstavců 1 a 2 může obviněný, a je-li 
znám, též poškozený, podat stížnost, jež má odkladný účinek.  

PT  
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ka 

 
  
 (4) V trestním stíhání, které bylo zastaveno z některého 
důvodu uvedeného v odstavci 2, se pokračuje, prohlásí-li obviněný do 
tří dnů od doby, kdy mu bylo usnesení o zastavení trestního stíhání 
oznámeno, že na projednání věci trvá. O tom je třeba obviněného poučit. 
 

  141/1961 
ve znění 
178/1990 
292/1993 
265/2001 

§ 141 Přípustnost a účinek  
 
(1) Opravným prostředkem proti usnesení je stížnost.  
  
(2) Stížností lze napadnout každé usnesení policejního orgánu. Usnesení 
soudu a státního zástupce lze stížností napadnout jen v těch případech, 
kde to zákon výslovně připouští a jestliže rozhodují ve věci v prvním 
stupni. 
 
 (3) Proti usnesení nejvyššího státního zástupce lze podat stížnost pouze 
tehdy, jestliže podle zákona o stížnosti přísluší rozhodnout soudu. O 
stížnosti v těchto případech rozhoduje Nejvyšší soud. O stížnosti proti 
usnesení státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství rozhoduje 
nejvyšší státní zástupce.  
(4) Stížnost má odkladný účinek, jen kde to zákon výslovně stanoví. 

  

Čl. 11 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby bylo obětem bez zbytečného prodlení 
oznámeno, že mají právo obdržet na žádost dostatečné informace, podle 
nichž se mohou rozhodnout, zda požádají o přezkum jakéhokoliv 
rozhodnutí o zastavení trestního stíhání, a aby tyto informace na žádost 
obdržely. 

45/2013 § 3 odst. 4  (4) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a subjekty 
zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů mají 
povinnost srozumitelným způsobem informovat oběť o jejích právech a 
umožnit jí jejich plné uplatnění. Na žádost oběti jsou tak povinny učinit 
i opakovaně. 

PT  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 8 
 

Informace poskytované oběti Policií České republiky, policejním 
orgánem a státním zástupcem 
 
(1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do 
prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez žádosti o tom, 
  
a) u kterého konkrétního orgánu může podat oznámení o skutečnostech 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a předá oběti kontakt 
na tento orgán, 
  
b) na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc a za jakých 
podmínek má právo na poskytnutí bezplatné odborné pomoci, a předá 
oběti kontakty na tyto subjekty, 
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c) za jakých podmínek má právo na přijetí opatření k zajištění bezpečí 
podle jiného právního předpisu (§ 14), 
  
d) u kterého konkrétního orgánu získá další informace o věci, ve které 
se stala obětí trestného činu, 
  
e) jaké etapy řízení následují po trestním oznámení a jaká je úloha oběti 
v těchto etapách, 
  
f) u kterého konkrétního orgánu a jakým způsobem může požádat o 
informace podle § 11 odst. 1 a 3, a předá oběti kontakt na tento orgán, 
  
g) za jakých podmínek a v jakém rozsahu má právo na peněžitou 
pomoc, včetně poučení o lhůtě pro podání žádosti, 
  
h) na které nejbližší azylové domy, intervenční centra či jiná zařízení 
sociálních služeb poskytující pobytové služby se může obrátit, 
 
i) na kterého nejbližšího poskytovatele zdravotních služeb se může 
obrátit s žádostí o poskytnutí zdravotních služeb, 
 
j) u kterého orgánu a jakým způsobem se může domáhat nápravy, 
jestliže jsou její práva porušena orgánem veřejné moci nebo jí není 
umožněno jejich plné uplatnění, 
 
k) o jaká opatření k ochraně jejích zájmů může požádat, má-li oběť 
bydliště v jiném členském státě Evropské unie, 
l) jaká další práva má podle tohoto zákona.  
(2) Informace podle odstavce 1 se poskytují oběti písemně. Informace 
podle odstavce 1 písm. a) až d) musí být oběti rovněž srozumitelně 
ústně vysvětleny. 
  
(3) Přijímají-li oznámení oběti o skutečnostech nasvědčujících tomu, že 
byl spáchán trestný čin, Policie České republiky, policejní orgán nebo 
státní zástupce, jsou povinni jí písemně potvrdit přijetí takového 
oznámení; státní zástupce je dále povinen oběť písemně a ústně 
informovat i bez žádosti v rozsahu podle odstavce 1 písm. b) až d). Za 
potvrzení přijetí oznámení podle věty první se považuje i předání opisu 
protokolu o podaném oznámení. 
  
(4) Pokud o to oběť požádá, vysvětlí oběti Policie České republiky nebo 
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policejní orgán srozumitelně ústně i informace podle odstavce 1 písm. e) 
až l). 
 

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 11 Další informace poskytované oběti 
 
(1) Na žádost oběti jí poskytne příslušný orgán činný v trestním řízení 
a) informaci, že trestní řízení nebylo zahájeno, 
b) informaci o stavu trestního řízení, s výjimkou případů, kdy by tato 
informace mohla ohrozit dosažení účelu trestního řízení, 
c) informaci o skutku, ze kterého je osoba, proti níž se řízení vede, 
obviněna, včetně jeho právní kvalifikace, 
d) informaci o době a místě konání veřejného projednání věci v řízení 
před soudem, 
e) pravomocné rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí.  
(2) Odstavcem 1 nejsou dotčena ustanovení trestního řádu o doručování 
písemností poškozenému. 
 

  

Čl. 11 odst. 4 4. Pokud původní rozhodnutí o zastavení trestního stíhání přijme 
nejvyšší orgán vedoucí trestní stíhání, jehož rozhodnutí nelze podle 
vnitrostátních právních předpisů přezkoumat, provede přezkum tentýž 
orgán. 

141/1961 
ve znění 
558/1991 
25/1993 
292/1993 
152/1995 
265/2001 
394/2005  

§ 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, 
  
b) státní zástupce nadřízenému státnímu zástupci nebo soudu, 
  
c) 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 

PT 5)  
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rozhodnutím o stížnosti přímo dotčena, 
  
d) státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství nejvyššímu 
státnímu zástupci. 

Čl. 11 odst. 5 5. Odstavce 1, 3 a 4 se nevztahují na rozhodnutí státního zástupce o 
zastavení trestního stíhání, je-li výsledkem takového rozhodnutí 
mimosoudní urovnání, pokud vnitrostátní právní předpisy takovou 
možnost stanoví. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 12 odst. 1 Právo na záruky v souvislosti se službami restorativní justice  
1. Členské státy přijmou opatření na ochranu oběti před sekundární či 
opakovanou viktimizací, zastrašováním či odvetou, která se mají uplatnit 
při poskytování případných služeb restorativní justice. Tato opatření 
zajistí, aby oběti, které se rozhodnou pro účast na procesech restorativní 
justice, měly přístup k bezpečným a kvalifikovaným službám 
restorativní justice, při dodržení alespoň těchto podmínek:  
a) služby restorativní justice se použijí, pouze pokud jsou ve prospěch 
oběti, při dodržení všech bezpečnostních podmínek, a jsou založeny na 
jejím svobodném a informovaném souhlasu, který lze kdykoli odvolat; 
b) oběti jsou předtím, než vysloví souhlas se svou účastí v procesu 
restorativní justice, poskytnuty úplné a nezkreslené informace o tomto 
procesu a jeho potenciálních výsledcích, jakož i informace o postupech 
dohledu nad výkonem případné dohody; 
c) pachatel uznal základní skutkové okolnosti případu; 
d) každá dohoda je uzavřena dobrovolně a může být zohledněna v 
dalším trestním řízení; 
e) rozhovory vedené v rámci procesu restorativní justice, které se 
nekonají za přítomnosti veřejnosti, jsou důvěrné a nejsou následně 
zveřejněny, pokud se strany nedohodnou jinak, nebo pokud to 
nevyžadují vnitrostátní právní předpisy s ohledem na nadřazený veřejný 
zájem. 
 

257/2000 § 2 odst. 2 Mediací se pro účely tohoto zákona rozumí mimosoudní 
zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným 
a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v 
souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným 
souhlasem obviněného a poškozeného. 

PT 6)  

  141/1961 
ve znění 
193/2012  
45/2013 
59/2017 

§ 46 § 46  
Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho 
právech poučit a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění; v 
rámci poučení jej upozorní i na možnost žádat o uspokojení nároku na 
náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo 
na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podle 
zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. 
Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a 
trestu, upozorní orgány činné v trestním řízení při poučení prováděném 
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v přípravném řízení poškozeného zejména na to, že může dojít k 
sjednání dohody o vině a trestu a že v takovém případě může uplatnit 
nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na 
vydání bezdůvodného obohacení nejpozději při prvním jednání o takové 
dohodě. Má-li poškozený postavení oběti podle zákona o obětech 
trestných činů, jsou povinny jej poučit též o právech podle zákona o 
obětech trestných činů a poskytnout mu plnou možnost k jejich 
uplatnění. 

   
141/1961 
ve znění 
193/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 179g 

 
Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání 
 
§ 179g 
  
(1) Namísto podání návrhu na potrestání může státní zástupce 
rozhodnout o tom, že se podání návrhu na potrestání podmíněně 
odkládá, jestliže podezřelý 
  
a) se k činu doznal, 
  
b) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o 
její náhradě uzavřel dohodu, nebo učinil jiná potřebná opatření k její 
náhradě, 
  
c) vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o 
jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho 
vydání, 
  
d) s podmíněným odložením podání návrhu na potrestání vyslovil 
souhlas, 
 a vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu 
životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí 
považovat za dostačující. 
  
(2) Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného trestného 
činu, okolnostmi spáchání trestného činu anebo poměry podezřelého, 
státní zástupce rozhodne o podmíněném odložení podání návrhu na 
potrestání pouze tehdy, pokud podezřelý splní podmínky uvedené v 
odstavci 1 a 
  
a) zaváže se, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v 
souvislosti s níž se dopustil trestného činu, nebo 
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b) složí na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na 
peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního 
předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti trestného 
činu, 
 a vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu 
životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí 
považovat za dostačující. 
  
(3) V rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání se 
stanoví zkušební doba na šest měsíců až dva roky, v případě rozhodnutí 
podle odstavce 2 až na pět let. Zkušební doba počíná právní mocí tohoto 
rozhodnutí. 
  
(4) Podezřelému, který uzavřel s poškozeným dohodu o způsobu 
náhrady škody nebo dohodu o vydání bezdůvodného obohacení, se v 
rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání uloží, 
aby škodu v průběhu zkušební doby nahradil nebo aby v této době 
bezdůvodné obohacení vydal. 
  
(5) Rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání 
podle odstavce 2 musí obsahovat též výši peněžité částky určené státu 
na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti nebo určení činnosti, které 
se podezřelý během zkušební doby zavazuje zdržet. Jestliže se 
podezřelý zaváže zdržet se během zkušební doby podmíněného odložení 
podání návrhu na potrestání řízení motorových vozidel, musí být poučen 
o povinnosti odevzdat řidičský průkaz podle zvláštního právního 
předpisu a o tom, že právní mocí rozhodnutí o podmíněném odložení 
podání návrhu na potrestání pozbude řidičského oprávnění. 
  
(6) Podezřelému lze též uložit, aby ve zkušební době dodržoval 
přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život. 
  
(7) Proti rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na 
potrestání může podezřelý a poškozený podat stížnost, jež má 
odkladný účinek. 

  141/1961 
ve znění 
292/1993 
265/2001 
41/2009 

§ 307 (1) V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného soud a v 
přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, 
jestliže 
  
a) obviněný se k činu doznal, 
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181/2011 
193/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
b) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o 
její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její 
náhradě, 
  
c) vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o 
jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho 
vydání, 
 a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho 
dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové 
rozhodnutí považovat za dostačující. 
  
(2) Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného přečinu, 
okolnostmi jeho spáchání anebo poměry obviněného, soud a v 
přípravném řízení státní zástupce rozhodne o podmíněném zastavení 
trestního stíhání pouze tehdy, pokud obviněný splní podmínky uvedené 
v odstavci 1 a 
  
a) zaváže se, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v 
souvislosti s níž se dopustil přečinu, nebo 
  
b) složí na účet soudu a v přípravném řízení na účet státního 
zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc 
obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka 
není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu, 
 a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho 
dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové 
rozhodnutí považovat za dostačující. 
  
(3) V rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání se stanoví 
zkušební doba na šest měsíců až dva roky, v případě rozhodnutí podle 
odstavce 2 až na pět let. Zkušební doba počíná právní mocí tohoto 
rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání. 
  
(4) Obviněnému, který uzavřel s poškozeným dohodu o způsobu 
náhrady škody nebo dohodu o vydání bezdůvodného obohacení, se v 
rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání uloží, aby škodu v 
průběhu zkušební doby nahradil nebo aby v této době bezdůvodné 
obohacení vydal. 
  
(5) Rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle 
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odstavce 2 musí obsahovat též výši peněžité částky určené státu na 
peněžitou pomoc obětem trestné činnosti nebo určení činnosti, které se 
obviněný během zkušební doby zavazuje zdržet. Jestliže se obviněný 
zaváže zdržet se během zkušební doby podmíněného zastavení trestního 
stíhání řízení motorových vozidel, musí být poučen o povinnosti 
odevzdat řidičský průkaz podle zvláštního právního předpisu a o tom, že 
právní mocí rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání 
pozbude řidičského oprávnění. 
  
(6) Obviněnému lze též uložit, aby ve zkušební době dodržoval 
přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život. 
  
(7) Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání může 
obviněný a poškozený podat stížnost, jež má odkladný účinek. 
Rozhodne-li o podmíněném zastavení trestního stíhání soud, má toto 
právo též státní zástupce. 
 

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
41/2009 
181/2011 
193/2012 
 

§ 309 (1) V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného a poškozeného 
soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o schválení 
narovnání a zastavit trestní stíhání, jestliže obviněný 
  
a) prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné 
pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a 
určitě, 
  
b) uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem nebo učiní 
potřebné úkony k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou 
trestným činem, 
  
c) vydá bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo učiní jiná vhodná 
opatření k jeho vydání, a 
  
d) složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního 
zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc 
obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka 
není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu, 
 a považuje-li takový způsob vyřízení věci za dostačující 
vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl 
přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a 
majetkovým poměrům. 
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(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 může obviněný, poškozený a v 
řízení před soudem i státní zástupce podat stížnost, jež má odkladný 
účinek. 
 

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
181/2011 
 

§ 310 
 

(1) Před rozhodnutím o schválení narovnání soud a v přípravném řízení 
státní zástupce vyslechne obviněného a poškozeného, zejména k 
způsobu a okolnostem uzavření dohody o narovnání, zda dohoda o 
narovnání mezi nimi byla učiněna dobrovolně a zda souhlasí se 
schválením narovnání. Obviněného vyslechne také k tomu, zda rozumí 
obsahu obvinění a zda si je vědom důsledků schválení narovnání. 
Součástí výslechu obviněného musí být i prohlášení, že spáchal skutek, 
pro který je stíhán. 
  
(2) Před výslechem je třeba obviněného i poškozeného poučit o jejich 
právech a o podstatě institutu narovnání. 
  
(3) Je-li poškozenou právnická osoba, lze místo výslechu statutárního 
zástupce nebo jiné osoby oprávněné jednat jejím jménem opatřit její 
písemné prohlášení k okolnostem uvedeným v odstavci 1. 

  

  9600     
Čl. 12 odst. 2 2. Členské státy usnadní postupování případů, je-li to vhodné, službám 

restorativní justice, a to i prostřednictvím postupů nebo pokynů 
týkajících se podmínek tohoto postupování. 

257/2000 
ve znění 
181/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4 Činnost Probační a mediační služby 
 
(1) Probační a mediační služba vytváří předpoklady k tomu, aby věc 
mohla být ve vhodných případech projednána v některém ze zvláštních 
druhů trestního řízení, nebo mohl být uložen a vykonán trest nespojený s 
odnětím svobody, anebo vazba byla nahrazena jiným opatřením. Za tím 
účelem poskytuje obviněnému odborné vedení a pomoc, sleduje a 
kontroluje jeho chování a spolupracuje s rodinným a sociálním 
prostředím, ve kterém žije a pracuje, s cílem, aby v budoucnu vedl 
řádný život. 
  
(2) Probační a mediační činnost podle odstavce 1 spočívá zejména 
a) v obstarávání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému i 
sociálnímu zázemí, 
  
b) ve vytváření podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení 
trestního stíhání, nebo pro schválení narovnání, zejména projednání a 
uzavření dohody mezi obviněným a poškozeným o náhradě škody nebo 
o vydání bezdůvodného obohacení, nebo dohody o narovnání, případně 
podmínek pro další takové procesní postupy či tresty nespojené s 

PT  
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odnětím svobody, 
  
c) ve vykonávání dohledu nad chováním obviněného v případech, kdy 
bylo rozhodnuto o nahrazení vazby probačním dohledem, 
  
d) ve vykonávání dohledu nad chováním obviněného v případech, kdy 
byl dohled uložen, ve sledování a kontrole obviněného v průběhu 
zkušební doby, v kontrole výkonu dalších trestů nespojených s odnětím 
svobody, včetně trestu obecně prospěšných prací, ve sledování výkonu 
ochranných opatření, 
  
e) ve sledování a kontrole chování odsouzeného v průběhu zkušební 
doby v případech, kdy bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění 
odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody. 
  
(3) Probační a mediační služba současně pomáhá při odstraňování 
následků trestného činu poškozeným a dalším osobám dotčeným 
trestným činem. 
  
(4) Probační a mediační služba věnuje zvláštní péči mladistvým 
obviněným a obviněným ve věku blízkém věku mladistvých, přispívá k 
ochraně práv osob poškozených trestnou činností a ke koordinaci 
sociálních a terapeutických programů práce s obviněnými, zejména jde-
li o mladistvé a uživatele omamných a psychotropních látek. 
  
(5) Probační a mediační služba se podílí na prevenci trestné činnosti. 
  
(6) Úkony probace a mediace, pokud nejsou tímto nebo zvláštním 
zákonem svěřeny do výlučné působnosti Probační a mediační služby, 
mohou vykonávat nebo se na nich podílet i jiné osoby. 
  
(7) Probační a mediační služba provádí v rámci své působnosti úkony na 
pokyn orgánů činných v trestním řízení a ve vhodných případech v 
oblasti mediace i bez takového pokynu zejména z podnětu obviněného a 
poškozeného; v těchto případech o tom neprodleně informuje příslušný 
orgán činný v trestním řízení, který může rozhodnout, že věc se k 
mediaci nepředává a mediace proto dále prováděna nebude. 
  
(8) V souvislosti s úkony probace a mediace je Probační a mediační 
služba oprávněna opatřovat informace a poznatky o osobě obviněného 
nebo o stanoviscích poškozeného významných pro rozhodnutí soudu či 
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státního zástupce. 
  
(9) Policejní orgán a státní zástupce vyrozumívá středisko o věcech 
vhodných k mediaci; zejména v trestních věcech mladistvých postupuje 
tak, aby mediace byla využita od počátku trestního stíhání nebo místo 
něj. 

  9600     
Čl. 13 Právo na právní pomoc  

Členské státy zajistí, aby oběti měly přístup k právní pomoci, pokud 
mají postavení strany v trestním řízení. Podmínky nebo procesní 
pravidla umožňující obětem přístup k právní pomoci stanoví vnitrostátní 
právní předpisy. 

45/2013 § 6 Právní pomoc a poskytování právních informací 
 
(1) Právní pomoc je oběti na její žádost poskytována bezplatně za 
podmínek a v rozsahu stanoveném v jiném právním předpise. 
  
(2) Právní pomoc obětem podle tohoto zákona mohou za úplatu 
poskytovat pouze advokáti. 
  
(3) Subjekty akreditované pro poskytování právních informací a 
Probační a mediační služba mohou podle tohoto zákona poskytovat 
obětem trestných činů právní informace. 

PT  

  141/1961 
ve znění 
45/2013 
55/2017 

§ 50 
 

(1) Zúčastněná osoba a poškozený se mohou dát zastupovat 
zmocněncem, kterým může být i právnická osoba; o tom je třeba je 
poučit. Zmocněnec poškozeného může být současně důvěrníkem podle 
zákona o obětech trestných činů. 
 
(2) Je-li zmocněncem zúčastněné osoby nebo poškozeného fyzická 
osoba, nesmí jím být osoba, která není plně svéprávná nebo jejíž 
svéprávnost je omezena; při hlavním líčení a veřejném zasedání nemůže 
být zmocněncem ten, kdo je k němu předvolán jako svědek, znalec nebo 
tlumočník. 

  

  141/1961 
ve znění 
45/2013 

§ 51 (1) Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného je oprávněn činit za 
zúčastněnou osobu nebo poškozeného návrhy a podávat za ně žádosti a 
opravné prostředky; je též oprávněn zúčastnit se všech úkonů, kterých 
se může zúčastnit zúčastněná osoba nebo poškozený. 
  
(2) Zmocněnec poškozeného a zúčastněné osoby je již od zahájení 
trestního stíhání oprávněn být přítomen při vyšetřovacích úkonech, 
jimiž se mají objasnit skutečnosti důležité pro uplatnění práv osob, které 
zastupuje, a jejich výsledek může být použit jako důkaz v řízení před 
soudem, ledaže by přítomností zmocněnce mohl být zmařen účel 
trestního řízení nebo nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění o něm 
zajistit. Může obviněnému i jiným vyslýchaným osobám klást otázky, 
avšak teprve tehdy, až policejní orgán výslech skončí a udělí mu k tomu 
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slovo. Námitky proti způsobu provádění úkonu může vznášet kdykoli v 
jeho průběhu. 
  
(3) Oznámí-li zmocněnec policejnímu orgánu, že se chce účastnit 
vyšetřovacího úkonu podle odstavce 2, je policejní orgán povinen včas 
zmocněnci sdělit, o jaký druh úkonu se jedná, dobu a místo jeho konání, 
ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění zmocněnce nelze 
zajistit. Spočívá-li úkon ve výslechu osoby, policejní orgán zmocněnci 
sdělí i údaje, podle nichž lze takovou osobu ztotožnit. Nelze-li tyto 
údaje předem určit, musí být ze sdělení zřejmé, k čemu má tato osoba 
vypovídat. 
  
(4) Má-li se zmocněnec poškozeného nebo zúčastněné osoby zúčastnit 
výslechu svědka, jehož totožnost má být z důvodů uvedených v § 55 
odst. 2 utajena, je policejní orgán povinen přijmout opatření, která 
znemožňují zmocněnci zjistit skutečnou totožnost svědka, a proto 
sdělení o výslechu svědka, jehož totožnost má být z důvodů uvedených 
v § 55 odst. 2 utajena, nesmí obsahovat údaje, podle nichž by bylo 
možné zjistit skutečnou totožnost svědka. 

  141/1961 
ve znění 
45/2013 
56/2017 

§ 51a 
 

(1) Osvědčí-li poškozený, 
  
 
a) kterému byla způsobena úmyslným trestným činem těžká újma na 
zdraví, nebo 
  
b) který je pozůstalým po oběti, které byla trestným činem způsobena 
smrt, 
 že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady vzniklé 
přibráním zmocněnce, rozhodne na jeho návrh předseda senátu soudu, 
který koná řízení v prvním stupni, a v přípravném řízení soudce, že má 
nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za 
sníženou odměnu. Stejně rozhodne o takovém návrhu poškozeného, 
který uplatnil v souladu se zákonem nárok na náhradu škody nebo 
nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, není-li 
vzhledem k povaze uplatňované náhrady škody nebo nemajetkové újmy 
nebo její výši nebo vzhledem k povaze a rozsahu bezdůvodného 
obohacení zastoupení zmocněncem zjevně nadbytečné. 
  
(2) Poškozený mladší než osmnáct let a zvlášť zranitelná oběť podle 
zákona o obětech trestných činů mají nárok, nejde-li o trestný čin 
zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), na právní pomoc 
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poskytovanou zmocněncem bezplatně i bez splnění podmínek podle 
odstavce 1. 
  
(3) Návrh na rozhodnutí podle odstavce 1 včetně příloh, jimiž má být 
prokázána jeho důvodnost, podává poškozený v přípravném řízení 
prostřednictvím státního zástupce, který k němu připojí své vyjádření, a 
v řízení před soudem příslušnému soudu, který věc projednává. 
  
(4) V případě, že si poškozený sám zmocněnce nezvolí, ustanoví jako 
zmocněnce za podmínek uvedených v odstavcích 1 nebo 2 předseda 
senátu a v přípravném řízení soudce advokáta zapsaného v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů pro právní pomoc podle 
zákona o obětech trestných činů podle místa působnosti a v pořadí, jak v 
něm následují. Není-li to možné nebo účelné, ustanoví zmocněncem 
jiného advokáta; ustanovení § 39 odst. 2 a 3 se použijí obdobně. 
Náklady vzniklé přibráním takového zmocněnce hradí stát. 
  
(5) Pominou-li důvody, které vedly k ustanovení zmocněnce 
poškozeného, nebo nemůže-li z důležitých důvodů zmocněnec 
poškozeného nadále zastupovat, rozhodne předseda senátu a v 
přípravném řízení soudce i bez návrhu o zproštění ustanoveného 
zmocněnce povinnosti zastupovat poškozeného. 
  
(6) Proti usnesení podle odstavců 1, 4 a 5 je přípustná stížnost, jež má 
odkladný účinek. 
 

  85/1996 
ve znění 
258/2017  

§ 18 odst. 2 Ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem podle 
zvláštních právních předpisů7c a ani si nemůže zajistit poskytnutí 
právních služeb jinak (dále jen „žadatel“), má právo, aby mu Komora na 
základě jeho včasné žádosti určila advokáta k poskytnutí 
 
a) právní porady podle § 18a nebo 
  
b) právní služby podle § 18c. 
 

  

Čl. 14 Právo na náhradu výdajů  
Členské státy poskytnou obětem, které se účastní trestního řízení, 
možnost náhrady výdajů vzniklých v důsledku jejich aktivní účasti v 
trestním řízení, a to v souladu s jejich postavením v příslušném systému 
trestního soudnictví. Podmínky nebo procesní pravidla umožňující 

141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 104 
 

Svědečné  
  
(1) Svědek má nárok na náhradu nutných výdajů podle zvláštního 
právního předpisu upravujícího cestovní náhrady a prokázaného ušlého 
výdělku (svědečné). Nárok zaniká, neuplatní-li jej svědek do tří dnů po 
svém výslechu nebo po tom, co mu bylo sděleno, že k výslechu nedojde; 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
obětem náhradu stanoví vnitrostátní právní předpisy. na to musí být svědek upozorněn. 

  
(2) Nárok podle odstavce 1 má svědek nebo jiná osoba, s výjimkou 
podezřelého nebo obviněného, též tehdy, dostaví-li se na výzvu orgánu 
činného v trestním řízení k provedení jiného úkonu dokazování. 
  
(3) Výši svědečného určí zpravidla ihned po uplatnění nároku na 
svědečné ten, kdo svědka nebo jinou osobu uvedenou v odstavci 2 
předvolal, a v řízení před soudem předseda senátu. 

  141/1961 
ve znění 
181/2011 
45/2013  

§ 154 Povinnost k náhradě nákladů poškozeného 
 
(1) Byl-li poškozenému alespoň zčásti přiznán nárok na náhradu škody 
nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného 
obohacení, je odsouzený, jemuž byla povinnost k náhradě škody nebo 
nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení 
uložena, povinen nahradit poškozenému též náklady potřebné k 
účelnému uplatnění tohoto nároku v trestním řízení, včetně nákladů 
vzniklých přibráním zmocněnce. 
  
(2) Soud i v případě, že poškozenému nebyl přiznán nárok na náhradu 
škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání 
bezdůvodného obohacení ani zčásti, rozhodne na návrh poškozeného o 
tom, že se odsouzenému ukládá povinnost uhradit poškozenému zcela 
nebo zčásti náklady související s účastí poškozeného v trestním řízení (§ 
155 odst. 4), nebrání-li tomu povaha věci a okolnosti případu, zejména 
spoluzavinění poškozeného. Z důvodů zvláštního zřetele hodných 
náhradu přiměřeně sníží; přitom vezme v úvahu zejména povahu 
trestného činu, osobní a majetkové poměry poškozeného a odsouzeného. 
Snížení nelze provést, jde-li o úmyslný trestný čin. 

  

Čl. 15 Právo na vrácení majetku  
Členské státy zajistí, aby majetek zajištěný v rámci trestního řízení, 
který lze vrátit, byl na základě rozhodnutí příslušného orgánu obětem 
neprodleně vrácen zpět, pokud není nezbytný pro potřeby trestního 
řízení. Podmínky nebo procesní pravidla umožňující vrácení tohoto 
majetku obětem stanoví vnitrostátní právní předpisy. 

141/1961 
ve znění 
48/1973 
25/1993 
292/1993 
265/2001 
55/2017 

§ 80 ((1) Není-li věci, která byla vydána nebo odňata, k dalšímu řízení už 
třeba a nepřichází-li v úvahu její propadnutí nebo zabrání, vrátí se tomu, 
kdo ji vydal nebo komu byla odňata. Jestliže na ni uplatňuje právo 
osoba jiná, vydá se tomu, o jehož právu na věc není pochyb. Při 
pochybnostech se věc uloží do úschovy a osoba, která si na věc činí 
nárok, se upozorní, aby jej uplatnila v řízení ve věcech 
občanskoprávních. Pokud osoba, která má na věc právo, ji přes 
opakovanou výzvu nepřevezme, bude věc prodána a částka za ni stržená 
bude uložena do úschovy soudu; věc bezcenná se zničí. 
 
 (2) Je-li nebezpečí, že se věc, která nemohla být vrácena nebo vydána 
podle odstavce 1, zkazí, prodá se a částka za ni stržená se uloží do 

PT  
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Poznám
ka 

 
úschovy soudu. 
 
 (3) Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 činí předseda senátu, v přípravném 
řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Proti rozhodnutí o vrácení a 
vydání věci, jakož i o uložení do úschovy, je přípustná stížnost, jež má 
odkladný účinek. 
 
(4) Věc na základě rozhodnutí o prodeji podle odstavců 1 a 2 prodá ten, 
kdo ji má ve správě, nebo ten, kdo je pověřen jejím prodejem, postupem 
podle zvláštního právního předpisu.  
 

  141/1961 
ve znění 
48/1973 
558/1991 
292/1993 
265/2001 
283/2004 
55/2017 

§ 81 (1) Jestliže byla vydána nebo odňata věc, která byla získána nebo byla 
pravděpodobně získána trestným činem, a buď není známo, komu věc 
patří, nebo není znám pobyt poškozeného, vyhlásí se veřejně popis věci. 
Vyhlášení se učiní způsobem pro vypátrání poškozeného nejúčelnějším, 
a to spolu s vyzváním, aby se poškozený přihlásil do šesti měsíců od 
vyhlášení. 
 
 (2) Uplatnil-li ve lhůtě uvedené v odstavci 1 nárok na věc někdo jiný 
než ten, komu byla věc zajištěna, postupuje se podle § 80 odst. 1. 
Jestliže nárok na věc neuplatnil nikdo jiný, vydá se věc, nebo byla-li 
zatím už prodána, částka za ni stržená tomu, komu byla zajištěna, na 
jeho žádost, pokud nejde o věc, kterou získal trestným činem. Jde-li o 
věc, která byla získána trestným činem, nebo nepožádal-li ten, komu 
byla zajištěna, o vrácení věci a právo na věc neuplatnil někdo jiný ve 
lhůtě šesti měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 větě druhé, 
připadá věc do vlastnictví státu; tím není dotčeno právo vlastníka žádat 
vydání takové věci nebo vydání částky stržené za její prodej. 
 
 (3) Jde-li o věc bezcennou, lze ji zničit i bez předchozího vyhlášení 
popisu. 
 
 (4) Opatření a rozhodnutí uvedená v odstavcích 1 až 3 činí předseda 
senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Proti 
usnesení o vydání věci nebo o zničení věci je přípustná stížnost, jež má 
odkladný účinek. 
 
(5) Podle odstavců 1 až 4 se postupuje přiměřeně také tehdy, byla-li 
zajištěna věc neznámé osobě nebo jestliže osoba, které byla věc 
zajištěna, zemřela, byla prohlášena za mrtvou nebo za nezvěstnou nebo 
zanikla, není známa osoba, jíž by věc mohla být vydána, a takové věci 
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již není k dalšímu řízení třeba.  

  141/1961 
ve znění 
253/2006 
86/2015 
55/2017 

§ 81a Na postup při vrácení nemovitých věcí a nehmotných věcí, které byly 
zajištěny podle § 79a a při dalším nakládání s nimi, jakož i na postup při 
vrácení náhradní hodnoty, která byla zajištěna podle § 79g, a při dalším 
nakládání s ní, se přiměřeně užijí § 80 a 81. 

  

  141/1961 
ve znění  
274/2008 
86/2015 
264/2016 

§ 81b (1) Byla-li vydána nebo odňata věc, která ohrožuje bezpečnost lidí nebo 
majetku, zejména omamná látka, psychotropní látka, přípravek 
obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor, jed, jaderný 
materiál nebo radioaktivní látka, ze které byl odebrán přiměřený vzorek, 
a takové věci již není třeba za účelem provedení důkazu, zejména 
nejsou-li pochybnosti o totožnosti vzorku věci a jejího celku a o 
celkovém množství věci, může předseda senátu a v přípravném řízení 
státní zástupce rozhodnout o jejím zničení již v průběhu trestního řízení, 
pokud takové věci již není k dalšímu řízení třeba a nelze-li ji vrátit podle 
§ 80, nebo není známo, komu taková věc patří, anebo není znám pobyt 
poškozeného. 
 
(2) Byl-li vydán nebo odňat exemplář rostliny nebo živočicha, 
regulovaná kožešina nebo výrobek z tuleně nebo jiný jedinec, které lze 
zadržet pro účely jejich zabavení podle zákona o obchodování s 
ohroženými druhy, nebo jedinec zvláště chráněného druhu rostliny nebo 
živočicha anebo volně žijícího ptáka, které lze odebrat podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny, a není-li jich třeba pro důkazní účely a nelze-
li je vrátit podle § 80, orgán činný v trestním řízení, kterému byly 
vydány, nebo který vydal příkaz k jejich odnětí, je postoupí České 
inspekci životního prostředí a zajistí jejich předání inspekci, pokud k 
němu dosud nedošlo; tím je zajištění ukončeno. 
 
 (3) Proti usnesení podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má 
odkladný účinek. 

  

Čl. 16 odst. 1 Článek 16 
Právo na rozhodnutí o odškodnění od pachatele v průběhu trestního 
řízení 
1. Členské státy zajistí, aby oběti měly v průběhu trestního řízení nárok 
na vydání rozhodnutí o odškodnění ze strany pachatele v přiměřené 
době, s výjimkou případů, kdy vnitrostátní právní předpisy stanoví, že 
takové rozhodnutí má být vydáno v jiném soudním řízení. 

141/1961 
ve znění 
181/2011 
193/2012 
45/2013 

§ 43 odst. 3 (3) Poškozený je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím 
rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu 
nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem 
způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho 
úkor trestným činem získal. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního 
líčení před zahájením dokazování (§ 206 odst. 2); je-li sjednána dohoda 
o vině a trestu, je třeba návrh učinit nejpozději při prvním jednání o 
takové dohodě (§ 175a odst. 2). Z návrhu musí být patrno, z jakých 
důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy 
uplatňuje nebo z jakých důvodů a v jakém rozsahu se uplatňuje nárok na 

PT  
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vydání bezdůvodného obohacení. 

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
 

§ 44 odst. 3 (3) Návrh podle § 43 odst. 3 nelze podat, bylo-li o nároku již 
rozhodnuto v občanskoprávním nebo v jiném příslušném řízení. 

  

Čl. 16 odst. 2 2. Členské státy podpoří opatření na motivaci pachatelů k poskytnutí 
přiměřeného odškodnění obětem. 

40/2009 § 41 písm. j) § 41 Polehčující okolnosti  
 
Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel  
   
  
j) přičinil se o odstranění škodlivých následků trestného činu nebo 
dobrovolně nahradil způsobenou škodu  
 

PT  

  40/2009 § 83 odst. 1 
písm. c) 

§ 83 Rozhodnutí o podmíněném odsouzení  
 
(1)Jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a 
vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak 
rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná. 
Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě 
odsouzeného ponechat podmíněné odsouzení v platnosti, i když 
odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu, a 
 
c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 
uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život. 
 

  

  40/2009 
 

§ 48 odst. 4 
písm. i) 

(4) Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit 
zejména  
 
i) uhradit dlužné výživné nebo jinou dlužnou částku,  
  

  

  40/2009 § 48 odst. 4 
písm. j) 

(4) Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit 
zejména  
 
j) veřejně se osobně omluvit poškozenému, nebo 
 

  

  40/2009 § 48 odst. 4 
písm. k) 

(4) Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit 
zejména  
 
k) poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění. 
 

  

  141/1961 § 179g Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání    
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ve znění 
193/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 179g  
(1) Namísto podání návrhu na potrestání může státní zástupce 
rozhodnout o tom, že se podání návrhu na potrestání podmíněně 
odkládá, jestliže podezřelý  
  
a) se k činu doznal,  
  
b) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o 
její náhradě uzavřel dohodu, nebo učinil jiná potřebná opatření k její 
náhradě,  
  
c) vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o 
jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho 
vydání,  
  
d) s podmíněným odložením podání návrhu na potrestání vyslovil 
souhlas,  
a vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu 
životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí 
považovat za dostačující.  
  
(2) Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného trestného 
činu, okolnostmi spáchání trestného činu anebo poměry podezřelého, 
státní zástupce rozhodne o podmíněném odložení podání návrhu na 
potrestání pouze tehdy, pokud podezřelý splní podmínky uvedené v 
odstavci 1 a  
  
a) zaváže se, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v 
souvislosti s níž se dopustil trestného činu, nebo  
  
b) složí na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na 
peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního 
předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti trestného 
činu,  
a vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu 
životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí 
považovat za dostačující.  
  
(3) V rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání se 
stanoví zkušební doba na šest měsíců až dva roky, v případě rozhodnutí 
podle odstavce 2 až na pět let. Zkušební doba počíná právní mocí tohoto 
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rozhodnutí.  
  
(4) Podezřelému, který uzavřel s poškozeným dohodu o způsobu 
náhrady škody nebo dohodu o vydání bezdůvodného obohacení, se v 
rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání uloží, 
aby škodu v průběhu zkušební doby nahradil nebo aby v této době 
bezdůvodné obohacení vydal.  
  
(5) Rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání 
podle odstavce 2 musí obsahovat též výši peněžité částky určené státu 
na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti nebo určení činnosti, které 
se podezřelý během zkušební doby zavazuje zdržet. Jestliže se 
podezřelý zaváže zdržet se během zkušební doby podmíněného odložení 
podání návrhu na potrestání řízení motorových vozidel, musí být poučen 
o povinnosti odevzdat řidičský průkaz podle zvláštního právního 
předpisu a o tom, že právní mocí rozhodnutí o podmíněném odložení 
podání návrhu na potrestání pozbude řidičského oprávnění.  
  
(6) Podezřelému lze též uložit, aby ve zkušební době dodržoval 
přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život.  
  
(7) Proti rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na 
potrestání může podezřelý a poškozený podat stížnost, jež má odkladný 
účinek. 
 

  141/1961 
ve znění 
292/1993 
265/2001 
41/2009 
181/2011 
193/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 307 § 307  (1) V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného soud a v 
přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, 
jestliže  
  
a) obviněný se k činu doznal,  
  
b) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o 
její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její 
náhradě,  
  
c) vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o 
jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho 
vydání,  
 a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho 
dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové 
rozhodnutí považovat za dostačující.  
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(2) Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného přečinu, 
okolnostmi jeho spáchání anebo poměry obviněného, soud a v 
přípravném řízení státní zástupce rozhodne o podmíněném zastavení 
trestního stíhání pouze tehdy, pokud obviněný splní podmínky uvedené 
v odstavci 1 a  
  
a) zaváže se, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v 
souvislosti s níž se dopustil přečinu, nebo  
  
b) složí na účet soudu a v přípravném řízení na účet státního 
zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc 
obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka 
není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu,  
 a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho 
dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové 
rozhodnutí považovat za dostačující.  
  
 (3) V rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání se 
stanoví zkušební doba na šest měsíců až dva roky, v případě rozhodnutí 
podle odstavce 2 až na pět let. Zkušební doba počíná právní mocí tohoto 
rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání.  
  
 (4) Obviněnému, který uzavřel s poškozeným dohodu o 
způsobu náhrady škody nebo dohodu o vydání bezdůvodného 
obohacení, se v rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání 
uloží, aby škodu v průběhu zkušební doby nahradil nebo aby v této době 
bezdůvodné obohacení vydal.  
  
 (5) Rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání 
podle odstavce 2 musí obsahovat též výši peněžité částky určené státu 
na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti nebo určení činnosti, které 
se obviněný během zkušební doby zavazuje zdržet. Jestliže se obviněný 
zaváže zdržet se během zkušební doby podmíněného zastavení trestního 
stíhání řízení motorových vozidel, musí být poučen o povinnosti 
odevzdat řidičský průkaz podle zvláštního právního předpisu a o tom, že 
právní mocí rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání 
pozbude řidičského oprávnění.  
  
 (6) Obviněnému lze též uložit, aby ve zkušební době 
dodržoval přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl 
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řádný život.  
  
 (7) Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání 
může obviněný a poškozený podat stížnost, jež má odkladný účinek. 
Rozhodne-li o podmíněném zastavení trestního stíhání soud, má toto 
právo též státní zástupce. 
 

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
41/2009 
181/2011 
193/2012 

§ 309 Narovnání § 309  
 
(1) V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného a poškozeného 
soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o schválení 
narovnání a zastavit trestní stíhání, jestliže obviněný  
  
a) prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné 
pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a 
určitě,  
  
b) uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem nebo učiní 
potřebné úkony k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou 
trestným činem,  
  
c) vydá bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo učiní jiná vhodná 
opatření k jeho vydání, a  
  
d) složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního 
zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc 
obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka 
není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu,  
 a považuje-li takový způsob vyřízení věci za dostačující 
vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl 
přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a 
majetkovým poměrům.  
  
(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 může obviněný, poškozený a v 
řízení před soudem i státní zástupce podat stížnost, jež má odkladný 
účinek. 
 

  

  40/2009 
ve znění 
193/2012 

§ 39 odst. 1 (1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a 
závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, 
majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu 
života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po 
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činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé 
následky činu, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k 
tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu 
spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou 
skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne 
také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí 
život pachatele. 
 

  40/2009 
ve znění 
181/2011 

§ 82 odst. 2 (2) Podmíněně odsouzenému může soud uložit přiměřená omezení a 
přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl 
řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu 
nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo 
aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem. 
 

  

  40/2009 
ve znění 
181/2011 

§ 85 odst. 2 (2) Podmíněně odsouzenému, nad kterým byl stanoven dohled, může 
soud uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 
odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, 
aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, 
kterou trestným činem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení 
získané trestným činem.  
 

  

  40/2009 
ve znění 
181/2011 
390/2012 

§ 88 odst. 3 (3) Soud při rozhodování o podmíněném propuštění odsouzeného za 
zločin přihlédne také k tomu, zda odsouzený včas nastoupil do výkonu 
trestu a zda částečně nebo zcela nahradil či jinak odčinil škodu nebo 
jinou újmu způsobenou trestným činem nebo zda vydal bezdůvodné 
obohacení získané trestným činem. Jestliže odsouzený vykonával 
ochranné léčení před nástupem výkonu trestu odnětí svobody nebo v 
jeho průběhu, přihlédne soud i k projevenému postoji odsouzeného k 
výkonu ochranného léčení. 

  

  40/2009 
ve znění 
330/2011 
390/2012 
 
 
 
 
 
 
 

§ 89 odst. 2 (2) Podmíněně propuštěnému může soud uložit přiměřená omezení a 
přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl 
řádný život; může mu též uložit, aby podle svých sil nahradil škodu 
nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo 
aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem. Podmíněně 
propuštěnému podle § 88 odst. 2 soud může uložit, aby se ve zkušební 
době zdržoval ve stanoveném časovém období ve svém obydlí nebo 
jeho části, nebo aby vykonal práce ve prospěch obcí, státních nebo 
jiných obecně prospěšných institucí, anebo aby složil určenou peněžní 
částku na pomoc obětem trestné činnosti na účet soudu. 
 

  

  218/2003 § 7 Účinná lítost    
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ve znění 
41/2009 

 
 Trestnost činu, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí 
svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, spáchaného 
mladistvým zaniká, jestliže mladistvý po spáchání činu  
  
a) dobrovolně odstranil nebo napravil způsobený následek, anebo se o to 
pokusil, zejména nahradil způsobenou škodu, učinil opatření potřebná k 
její náhradě nebo se jinak pokusil odčinit způsobené následky,  
  
b) svým chováním projevil účinnou snahu po nápravě a  
  
c) čin neměl trvale nepříznivých následků pro poškozeného nebo pro 
společnost. 

  218/2003 
ve znění 
41/2009 
181/2011 

§ 70 Odstoupení od trestního stíhání  
(1) V řízení o provinění, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí 
svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta, může soud pro mládež 
a v přípravném řízení státní zástupce z důvodu chybějícího veřejného 
zájmu na dalším stíhání mladistvého a s přihlédnutím k povaze a 
závažnosti provinění a osobě mladistvého odstoupit od trestního stíhání 
mladistvého, jestliže  
  
a) trestní stíhání není účelné a  
  
b) potrestání není nutné k odvrácení mladistvého od páchání dalších 
provinění.  
  
(2) Součástí rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání je též výrok o 
zastavení trestního stíhání pro skutek, ve kterém bylo spatřováno 
provinění, jehož se odstoupení od trestního stíhání týká.  
  
(3) Odstoupit od trestního stíhání lze zejména v případě, jestliže 
mladistvý již úspěšně vykonal vhodný probační program, byla úplně 
nebo alespoň částečně nahrazena škoda způsobená proviněním a 
poškozený s takovým odškodněním souhlasil, bylo úplně nebo alespoň 
částečně vráceno bezdůvodné obohacení získané proviněním a 
poškozený s takovým rozsahem vrácení bezdůvodného obohacení 
souhlasil, anebo bylo mladistvému vysloveno napomenutí s výstrahou a 
takové řešení lze považovat z hlediska účelu řízení za dostatečné.  
  
(4) Proti usnesení podle odstavců 1 a 2 je přípustná stížnost, jež má 
odkladný účinek. Poškozený se o odstoupení od trestního stíhání 
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vyrozumí.  
  
(5) V trestním stíhání mladistvého, od něhož bylo odstoupeno, se však 
pokračuje, prohlásí-li mladistvý do tří dnů od doby, kdy mu bylo 
usnesení o odstoupení od trestního stíhání oznámeno, že na projednání 
věci trvá. O tom je třeba obviněného poučit.  
  
(6) Jestliže bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého a v řízení 
se pokračovalo jen proto, že mladistvý na projednání věci trval, soud 
pro mládež, neshledá-li důvod ke zproštění mladistvého, vysloví sice 
vinu, trestní opatření však neuloží. 

  9600     
Čl. 17 odst. 1 
písm. a) 

Článek 17 
Práva obětí s bydlištěm v jiném členském státě 
1. Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány mohly přijmout 
vhodná opatření pro zmírnění obtíží, které se vyskytnou, má-li oběť 
bydliště v jiném členském státě, než ve kterém byl trestný čin spáchán, 
zejména co se týče organizace řízení. Proto musí orgány členského státu, 
kde byl trestný čin spáchán, zejména 
a) zajistit výpověď oběti okamžitě po podání trestního oznámení 
příslušnému orgánu; 

141/1961 
ve znění 
265/2001 
341/2011 

§ 158 odst. 1 § 158 
 
 (1) Policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, 
trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě 
lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna 
potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, 
že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele; je 
povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti. 
Pověřené orgány Vězeňské služby České republiky neprodleně 
informují Generální inspekci bezpečnostních sborů, jakmile zahájí 
takové šetření. 

PT  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 158 odst. 3 
písm. a) 

(3) O zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření skutečností 
důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, sepíše 
policejní orgán neprodleně záznam, ve kterém uvede skutkové 
okolnosti, pro které řízení zahajuje, a způsob, jakým se o nich dověděl. 
Opis záznamu zašle do 48 hodin od zahájení trestního řízení státnímu 
zástupci. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, policejní orgán záznam sepíše 
po provedení potřebných neodkladných a neopakovatelných úkonů. K 
objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl 
spáchán trestný čin, opatřuje policejní orgán potřebné podklady a 
nezbytná vysvětlení a zajišťuje stopy trestného činu. V rámci toho je 
oprávněn, kromě úkonů uvedených v této hlavě, zejména 
  
a) vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních 
orgánů, 

  

  141/1961 
ve znění 
41/2009 
306/2009 

§ 158 odst. 9 (9) Má-li výpověď osoby povahu neodkladného nebo neopakovatelného 
úkonu, policejní orgán ji vyslechne jako svědka za podmínek uvedených 
v § 158a. Jako svědka vyslechne i osobu mladší osmnácti let a osobu, o 
jejíž schopnosti správně a úplně vnímat, zapamatovat si nebo 
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341/2011 
459/2011 
56/2017 

reprodukovat jsou s ohledem na její psychický stav pochybnosti. Jestliže 
lze předpokládat, že další prověřování trestního oznámení nebo jiného 
podnětu k trestnímu stíhání bude trvat delší dobu, zejména proto, že 
nebyla zjištěna osoba, u níž je dostatečně odůvodněn závěr, že trestný 
čin spáchala, a v důsledku toho nelze zahájit trestní stíhání a hrozí ztráta 
důkazní hodnoty výpovědi, je možno vyslechnout jako svědka i osobu, 
jejíž výpověď má podle odůvodněného předpokladu rozhodující význam 
pro zahájení trestního stíhání, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že 
by mohl být na takovou osobu pro její výpověď vyvíjen nátlak, anebo 
hrozí z jiného důvodu, že bude ovlivněna její výpověď. Pokud výslechy 
těchto osob nebyly po zahájení trestního stíhání provedeny znovu podle 
§ 164 odst. 4, lze protokoly o jejich výslechu v hlavním líčení číst nebo 
obrazové a zvukové záznamy pořízené o jejich výslechu provedeném 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení přehrát pouze podle § 211 
odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. b), c); jinak lze pouze předestřít 
protokoly o jejich výslechu podle § 212. 
 

  141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 158a § 158a 
 
 Je-li při prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl 
spáchán trestný čin, a zjišťování jeho pachatele třeba provést 
neodkladný nebo neopakovatelný úkon spočívající ve výslechu svědka 
nebo v rekognici, provede se na návrh státního zástupce takový úkon za 
účasti soudce; soudce v takovém případě odpovídá za zákonnost 
provedení úkonu a k tomu cíli může do průběhu úkonu zasahovat. 
Soudci však nepřísluší přezkoumávat závěr státního zástupce o tom, že 
úkon je podle zákona neodkladný nebo neopakovatelný. 

  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
341/2011 
56/2017 

§ 164 odst. 1 Postup při vyšetřování  
 
 (1) Policejní orgán postupuje při vyšetřování z vlastní 
iniciativy tak, aby byly co nejrychleji v potřebném rozsahu vyhledány 
důkazy k objasnění všech základních skutečností důležitých pro 
posouzení případu, včetně osoby pachatele a následku trestného činu (§ 
89 odst. 1). Přitom postupuje způsobem uvedeným v § 158 odst. 3 a 5; 
provádí i další úkony podle hlavy čtvrté s výjimkou těch, které je 
oprávněn provést pouze státní zástupce nebo soudce. Výslechy svědků 
provádí, jestliže se jedná o neodkladný nebo neopakovatelný úkon nebo 
jde-li o výslech osoby mladší osmnácti let, osoby, o jejíž schopnosti 
správně a úplně vnímat, zapamatovat si nebo reprodukovat jsou s 
ohledem na její psychický stav pochybnosti, anebo nasvědčují-li zjištěné 
skutečnosti tomu, že na svědka by mohl být pro jeho výpověď vyvíjen 
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nátlak. Jinak poškozeného a další svědky vyslechne jen tehdy, jestliže 
hrozí z jiného důvodu, že bude ovlivněna jejich výpověď nebo 
schopnost zapamatovat si rozhodné skutečnosti nebo schopnost tyto 
skutečnosti reprodukovat, zejména je-li pro složitost věci odůvodněn 
předpoklad delšího trvání vyšetřování. Bez těchto podmínek je však 
možno, jestliže je toho třeba, vyslechnout znalce.  
 

Čl. 17 odst. 1 
písm. b) 

b) za účelem výslechu oběti s bydlištěm v zahraničí využívat v co 
nejširší možné míře ustanovení o videokonferencích a telefonních 
konferenčních hovorech, obsažená v Úmluvě o vzájemné pomoci v 
trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie ze dne 29. května 
2000 ( 1 ). 

104/2013 § 3 odst. 2 (2) Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak.   

PT  

  104/2013 § 57 § 57  
Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení a telefonu na 
žádost České republiky  
 
(1) Justiční orgán může požádat cizozemský orgán o zajištění výslechu 
podezřelého, obviněného, svědka nebo znalce prostřednictvím 
technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku (dále jen 
„videokonferenční zařízení“), jestliže není vhodné nebo možné, aby tato 
osoba byla vyslechnuta v České republice.  
  
(2) Za podmínek uvedených v odstavci 1 může justiční orgán požádat 
cizozemský orgán o zajištění výslechu svědka nebo znalce 
prostřednictvím telefonu.  
  
(3) Žádost podle odstavce 1 nebo 2 musí obsahovat kromě náležitostí 
uvedených v § 41 odst. 1, včetně základních otázek, které mají být 
vyslýchané osobě položeny, i jméno osoby, která bude provádět výslech 
na území České republiky, důvod, pro který není vhodné nebo možné, 
aby osoba byla vyslechnuta v České republice, a doslovné znění 
ustanovení právních předpisů České republiky, podle kterých bude při 
výslechu postupováno.  
  
(4) Justiční orgán provádí výslech prostřednictvím videokonferenčního 
zařízení nebo telefonu podle trestního řádu; současně přihlédne k 
opatřením cizozemského orgánu směřujícím k tomu, aby při výslechu 
nebyly porušovány základní zásady právního řádu dotčeného cizího 
státu. Nemůže-li jim vyhovět a nedohodne-li se o způsobu provádění 
výslechu, výslech ukončí.  

  

  104/2013 § 58 § 58    
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Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení a telefonu na 
žádost cizího státu  
 
(1) Justiční orgán může umožnit cizozemskému orgánu na jeho žádost 
provedení výslechu podezřelého, obviněného, svědka nebo znalce 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení, jestliže není vhodné nebo 
možné, aby tato osoba byla vyslechnuta v cizím státu.  
  
(2) Za podmínek uvedených v odstavci 1 může justiční orgán umožnit 
cizozemskému orgánu na jeho žádost provedení výslechu svědka nebo 
znalce prostřednictvím telefonu.  
  
(3) Neobsahuje-li žádost cizozemského orgánu základní otázky, které 
mají být vyslýchané osobě položeny, nebo doslovné znění ustanovení 
právních předpisů cizího státu, podle kterých bude při výslechu 
postupováno, vyžádá si justiční orgán jejich doplnění.  
  
(4) Na předvolání vyslýchaných osob, přibrání tlumočníka a na postup 
při sepisování protokolu o výslechu se použijí obdobně ustanovení 
trestního řádu. O výslechu se vždy sepíše protokol, v němž je třeba 
kromě základních náležitostí podle § 55 trestního řádu uvést i technické 
podmínky, za kterých byl výslech prováděn.  
  
(5) Před započetím výslechu justiční orgán ověří totožnost vyslýchané 
osoby a poučí ji podle ustanovení trestního řádu a tohoto zákona. 
Následně umožní cizozemskému orgánu, aby provedl výslech 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení nebo telefonu.  
  
(6) Justiční orgán je při výslechu přítomen a dbá na to, aby v jeho 
průběhu nebyly porušeny základní zásady trestního řízení a zájmy 
České republiky uvedené v § 5. V případě jejich porušení výslech 
přeruší a přijme opatření, aby výslech dále probíhal v souladu s těmito 
zásadami, případně výslech ukončí.  
  
(7) Vyslýchaná osoba může využít svého práva odepřít výpověď jak 
podle trestního řádu, tak i podle práva dotčeného cizího státu. Pokud 
vyslýchaná osoba odepře vypovídat, ačkoli je k tomu povinna, lze proti 
ní obdobně použít opatření podle trestního řádu.  
  
(8) Vyslýchané osobě lze poskytnout ochranu za podmínek a způsobem 
stanoveným v § 55 odst. 2 trestního řádu a v zákonu o zvláštní ochraně 
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svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením.  
  
 

Čl. 17 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby oběti trestných činů, které byly spáchány v 
jiném členském státě, než ve kterém mají oběti bydliště, mohly podat 
trestní oznámení u příslušných orgánů členského státu bydliště, pokud 
nejsou schopny tak učinit v členském státě, kde došlo k trestnému činu, 
nebo pokud si tak nepřejí učinit v případě trestného činu, který je podle 
vnitrostátního práva tohoto členského státu považován za závažný. 

141/1961 
ve znění 
265/2001 
341/2011 

§ 158 odst. 1 (1) Policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, trestních 
oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit 
závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná 
šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl 
spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele; je povinen 
činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti. Pověřené 
orgány Vězeňské služby České republiky neprodleně informují 
Generální inspekci bezpečnostních sborů, jakmile zahájí takové šetření. 

PT  

Čl. 17 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán, u něhož oběť podala trestní 
oznámení, toto oznámení neprodleně postoupil příslušnému orgánu 
členského státu, ve kterém byl trestný čin spáchán, pokud členský stát, 
ve kterém bylo podáno trestní oznámení, nevykonal pravomoc zahájit 
trestní řízení. 

550/1992 Čl. 21 1. Oznámení  jedné   smluvní  strany,  která   mohou  vést  k 
trestnímu stíhání před soudy druhé smluvní strany, budou předávána 
mezi příslušnými ministerstvy spravedlnosti, pokud smluvní strany 
nevyužijí možnost, kterou jim dává článek 15 odst. 6. 
2. Dožádaná strana bude informovat dožadující stranu o všech 
opatřeních, která byla na základě takového oznámení uskutečněna, a 
zašle jí opis rozhodnutí, které bylo vydáno. 
3. Na  oznámení dle  odstavce 1  tohoto článku  budou použita 
ustanovení článku 16. 

PT  

 
Čl. 18  

 
Právo na ochranu 
Aniž jsou dotčena práva obhajoby, členské státy zajistí, aby byla k 
dispozici opatření na ochranu obětí a jejich rodinných příslušníků před 
sekundární či opakovanou viktimizací, zastrašováním a odvetou, a to 
včetně opatření proti riziku citové nebo psychické újmy a na ochranu 
důstojnosti oběti v průběhu výslechu a podávání svědecké výpovědi. 
Tato opatření zahrnují v nezbytných případech rovněž postupy pro 
fyzickou ochranu obětí a jejich rodinných příslušníků podle 
vnitrostátních právních předpisů 

 
137/2001 
ve znění 
349/2005 
348/2011 

 
§ 3 

 
(1) Zvláštní ochrana a pomoc je soubor opatření, která zahrnují  
  
a) osobní ochranu,  
  
b) přestěhování chráněné osoby včetně příslušníků její domácnosti3) a 
pomoc chráněné osobě za účelem jejího sociálního začlenění v novém 
prostředí,  
  
c) zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby,  
  
d) prověřování dodržování podmínek poskytování zvláštní ochrany a 
pomoci.  
  
 (2) Zvláštní ochranu a pomoc poskytuje Policie České 
republiky (dále jen "policie") a Vězeňská služba České republiky (dále 
jen "vězeňská služba") výkonem opatření uvedených v odstavci 1. 
Vězeňská služba může vykonávat jen opatření uvedená v odstavci 1 
písm. a) a c). Policie a vězeňská služba jsou povinny při plnění úkolů 
podle tohoto zákona si navzájem pomáhat.  
  

 
PT 
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 (3) Orgány veřejné správy jsou povinny v rozsahu nezbytném 
k dosažení účelu tohoto zákona spolupracovat s policií a vězeňskou 
službou při výkonu opatření uvedených v odstavci 1. K zastírání 
skutečné totožnosti chráněné osoby je policie oprávněna vytvořit 
legendu o jiné osobní existenci (dále jen „legenda“) a zajistit v 
informačních systémech vedených podle zvláštních právních předpisů 
vložení, změnu, vyjmutí, vymazání nebo blokování údajů vyplývajících 
z této legendy. Tyto údaje se zvlášť neoznačují a vedou se společně s 
ostatními osobními údaji4), pokud policie nestanoví jinak. Pro tvorbu 
legendy lze se souhlasem chráněné osoby využít některé její osobní 
údaje. 

   
45/2013 

 
§ 15 

 
Zveřejňování informací o totožnosti oběti  
Zákaz zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti oběti upravuje 
trestní řád. 

  

   
45/2013 

 
§ 16 

 
Pokud o to oběť, její zmocněnec, zákonný zástupce, opatrovník nebo 
důvěrník požádá, vedou se údaje o bydlišti a doručovací adrese oběti, 
zmocněnce, zákonného zástupce, opatrovníka nebo důvěrníka, údaje o 
jejich místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání, a o jejich 
osobních, rodinných a majetkových poměrech tak, aby se s nimi mohli 
seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení, policisté a úředníci 
Probační a mediační služby činní v dané věci. Je-li to nezbytné pro 
dosažení účelu trestního řízení nebo pro řádné uplatnění práva na 
obhajobu osoby, proti níž se trestní řízení vede, zpřístupní potřebné 
údaje příslušný policista nebo orgán činný v trestním řízení; o 
zpřístupnění a jeho důvodech učiní záznam do spisu. 
 

  

  273/2008 § 50 Krátkodobá ochrana osoby  
 
(1) Krátkodobou ochranou osoby se pro účely tohoto zákona rozumí 
opatření zahrnující  
  
a) fyzickou ochranu,  
  
b) dočasnou změnu pobytu osoby,  
  
c) použití zabezpečovací techniky, nebo  
  
d) poradensko-preventivní činnost  
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(2) Krátkodobou ochranu osob poskytne policie v odůvodněných 
případech osobě, které zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné 
nebezpečí, avšak nelze jí poskytnout zvláštní ochranu osob17) nebo 
nejsou splněny podmínky zajišťování bezpečnosti osoby podle § 49 
odst. 1 anebo podmínky ochrany osoby pověřené výkonem rozhodnutí 
podle § 21. Krátkodobá ochrana osob se v odůvodněných případech 
poskytne také osobám blízkým osobě, které zřejmě hrozí újma na zdraví 
nebo jiné vážné nebezpečí. Krátkodobou ochranu nelze poskytovat bez 
souhlasu osoby, které má být poskytnuta.  
  
(3) V případě bezprostředně hrozícího útoku na život nebo zdraví osoby 
poskytne policista této osobě předběžně fyzickou ochranu a informuje o 
tom útvar policie příslušný k zajišťování krátkodobé ochrany osob. 

  8847  Transpoziční úprava bude dotčena návrhem zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních 
údajů 

  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 17 Zabránění kontaktu oběti a osoby jí blízké s osobou, kterou oběť 
označila za pachatele, s osobou podezřelou nebo s osobou, proti níž se 
trestní řízení vede 
(1) Oběť a osoba jí blízká mají právo požádat v kterémkoliv stadiu 
trestního řízení, popřípadě i před jeho zahájením, aby byla při úkonech, 
kterých se účastní, učiněna potřebná opatření k zabránění jejich 
kontaktu s osobou, kterou oběť označila za pachatele, která je podezřelá 
ze spáchání trestného činu, nebo proti níž se vede trestní řízení. 
  
(2) Žádosti podle odstavce 1 jsou příslušné orgány povinny vyhovět, 
pokud se jedná o zvlášť zranitelnou oběť a nevylučuje to povaha 
prováděného úkonu. Nelze-li této žádosti vyhovět, protože to vylučuje 
povaha prováděného úkonu, jsou příslušné orgány povinny učinit 
vhodná opatření, aby se oběť nedostala do kontaktu s osobou, kterou 
označila za pachatele, která je podezřelá ze spáchání trestného činu, 
nebo proti níž se trestní řízení vede, před započetím a po skončení 
úkonu. 
 

  

  45/2013 § 18 Podání vysvětlení a výslech oběti  
 
 (1) Otázky směřující do intimní oblasti vyslýchané oběti lze 
klást jen tehdy, pokud je to nezbytné pro objasnění skutečností 
důležitých pro trestní řízení. Tyto otázky je třeba klást zvlášť šetrně a po 
obsahové stránce vyčerpávajícím způsobem, aby nebylo nutné výslech 
znovu opakovat; jejich formulaci je třeba při zachování potřebné 
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ohleduplnosti přizpůsobit věku, osobním zkušenostem a psychickému 
stavu oběti.  
  
 (2) Oběť má právo kdykoliv podat námitky proti zaměření 
otázky. Námitka se poznamená do protokolu. O důvodnosti námitky 
rozhoduje vyslýchající orgán. 
 

  45/2013 § 19 Podání vysvětlení a výslech osobou stejného nebo opačného pohlaví  
 
 (1) Oběť může žádat, aby byla v přípravném řízení 
vyslechnuta osobou stejného nebo opačného pohlaví. Žádosti zvlášť 
zranitelné oběti je nutné vyhovět, nebrání-li tomu důležité důvody. 
Důvody, které vedly k zamítnutí žádosti, se poznamenají do protokolu o 
úkonu.  
  
 (2) Zvlášť zranitelná oběť může také žádat, aby v případě, kdy 
je třeba její výpověď tlumočit, byl přibrán tlumočník stejného nebo 
opačného pohlaví. Orgán činný v trestním řízení žádosti vyhoví, ledaže 
nelze provedení úkonu odložit nebo tlumočníka požadovaného pohlaví 
zajistit.  
  
 (3) Odstavce 1 a 2 se obdobně užijí i pro podání vysvětlení 
podle jiného právního předpisu. 

  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 20 Podání vysvětlení a výslech zvlášť zranitelných obětí  
 
 (1) Zvlášť zranitelnou oběť je v trestním řízení nutné 
vyslýchat obzvláště citlivě a s ohledem na konkrétní okolnosti, které ji 
činí zvlášť zranitelnou.  
  
 (2) Je-li to možné, výslech zvlášť zranitelných obětí v 
přípravném řízení provádí osoba k tomu vyškolená v prostorách pro 
tento účel upravených či přizpůsobených. Je-li obětí dítě, výslech v 
přípravném řízení provádí vždy osoba k tomu vyškolená s výjimkou 
případů, kdy se jedná o úkon neodkladný a vyškolenou osobu nelze 
zajistit. 
  
 (3) Výslech zvlášť zranitelné oběti se provádí tak, aby později 
nemusel být opakován. V případě dalšího výslechu před stejným 
orgánem je vyslýchajícím zpravidla stejná osoba, nebrání-li tomu 
důležité důvody.  
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 (4) Nepřeje-li si zvlášť zranitelná oběť bezprostřední vizuální 
kontakt s osobou podezřelou ze spáchání trestného činu nebo s osobou, 
proti níž se trestní řízení vede, učiní se, nebrání-li tomu závažné důvody, 
potřebná opatření, aby k takovému vizuálnímu kontaktu nedošlo, 
zejména se využívá audiovizuální techniky, je-li to technicky možné. 
Přitom je třeba zajistit, aby nebylo porušeno právo na obhajobu.  
  
 (5) Odstavce 1 až 4 se obdobně užijí i pro podání vysvětlení 
podle jiného právního předpisu. 
 

Čl. 19 Právo na zamezení kontaktu mezi obětí a pachatelem 
1. Členské státy zavedou nezbytné podmínky, které umožní zamezení 
kontaktu mezi oběťmi, a v nezbytných případech též jejich rodinnými 
příslušníky, a pachatelem v prostorách, kde trestní řízení probíhá, ledaže 
trestní řízení takový kontakt vyžaduje. 
 

45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 17 Zabránění kontaktu oběti a osoby jí blízké s osobou, kterou oběť 
označila za pachatele, s osobou podezřelou nebo s osobou, proti níž se 
trestní řízení vede 
(1) Oběť a osoba jí blízká mají právo požádat v kterémkoliv stadiu 
trestního řízení, popřípadě i před jeho zahájením, aby byla při úkonech, 
kterých se účastní, učiněna potřebná opatření k zabránění jejich 
kontaktu s osobou, kterou oběť označila za pachatele, která je podezřelá 
ze spáchání trestného činu, nebo proti níž se vede trestní řízení. 
  
(2) Žádosti podle odstavce 1 jsou příslušné orgány povinny vyhovět, 
pokud se jedná o zvlášť zranitelnou oběť a nevylučuje to povaha 
prováděného úkonu. Nelze-li této žádosti vyhovět, protože to vylučuje 
povaha prováděného úkonu, jsou příslušné orgány povinny učinit 
vhodná opatření, aby se oběť nedostala do kontaktu s osobou, kterou 
označila za pachatele, která je podezřelá ze spáchání trestného činu, 
nebo proti níž se trestní řízení vede, před započetím a po skončení 
úkonu. 
 

PT  

Čl. 19 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby nové soudní prostory měly oddělené čekárny 
pro oběti. 

45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 17 Zabránění kontaktu oběti a osoby jí blízké s osobou, kterou oběť 
označila za pachatele, s osobou podezřelou nebo s osobou, proti níž se 
trestní řízení vede 
(1) Oběť a osoba jí blízká mají právo požádat v kterémkoliv stadiu 
trestního řízení, popřípadě i před jeho zahájením, aby byla při úkonech, 
kterých se účastní, učiněna potřebná opatření k zabránění jejich 
kontaktu s osobou, kterou oběť označila za pachatele, která je podezřelá 
ze spáchání trestného činu, nebo proti níž se vede trestní řízení. 
  
(2) Žádosti podle odstavce 1 jsou příslušné orgány povinny vyhovět, 
pokud se jedná o zvlášť zranitelnou oběť a nevylučuje to povaha 
prováděného úkonu. Nelze-li této žádosti vyhovět, protože to vylučuje 
povaha prováděného úkonu, jsou příslušné orgány povinny učinit 

PT  
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vhodná opatření, aby se oběť nedostala do kontaktu s osobou, kterou 
označila za pachatele, která je podezřelá ze spáchání trestného činu, 
nebo proti níž se trestní řízení vede, před započetím a po skončení 
úkonu. 
 

Čl. 20 písm. a) Právo obětí na ochranu při vyšetřování trestného činu 
Aniž jsou dotčena práva na obhajobu a v souladu s pravidly pro soudní 
rozhodování zajistí členské státy, aby během vyšetřování trestného činu 
a) byly výslechy vedeny bez zbytečného prodlení po podání trestního 
oznámení příslušnému orgánu; 

141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 158 odst. 3 
písm. a) 

(3) O zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření skutečností 
důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, sepíše 
policejní orgán neprodleně záznam, ve kterém uvede skutkové 
okolnosti, pro které řízení zahajuje, a způsob, jakým se o nich dověděl. 
Opis záznamu zašle do 48 hodin od zahájení trestního řízení státnímu 
zástupci. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, policejní orgán záznam sepíše 
po provedení potřebných neodkladných a neopakovatelných úkonů. K 
objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl 
spáchán trestný čin, opatřuje policejní orgán potřebné podklady a 
nezbytná vysvětlení a zajišťuje stopy trestného činu. V rámci toho je 
oprávněn, kromě úkonů uvedených v této hlavě, zejména  
  
a) vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních 
orgánů,  
  

PT  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 158a § 158a 
 
 Je-li při prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl 
spáchán trestný čin, a zjišťování jeho pachatele třeba provést 
neodkladný nebo neopakovatelný úkon spočívající ve výslechu svědka 
nebo v rekognici, provede se na návrh státního zástupce takový úkon za 
účasti soudce; soudce v takovém případě odpovídá za zákonnost 
provedení úkonu a k tomu cíli může do průběhu úkonu zasahovat. 
Soudci však nepřísluší přezkoumávat závěr státního zástupce o tom, že 
úkon je podle zákona neodkladný nebo neopakovatelný. 

  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
341/2011 
56/2017 

§ 164 odst. 1 Postup při vyšetřování  
 
 (1) Policejní orgán postupuje při vyšetřování z vlastní 
iniciativy tak, aby byly co nejrychleji v potřebném rozsahu vyhledány 
důkazy k objasnění všech základních skutečností důležitých pro 
posouzení případu, včetně osoby pachatele a následku trestného činu (§ 
89 odst. 1). Přitom postupuje způsobem uvedeným v § 158 odst. 3 a 5; 
provádí i další úkony podle hlavy čtvrté s výjimkou těch, které je 
oprávněn provést pouze státní zástupce nebo soudce. Výslechy svědků 
provádí, jestliže se jedná o neodkladný nebo neopakovatelný úkon nebo 
jde-li o výslech osoby mladší osmnácti let, osoby, o jejíž schopnosti 
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správně a úplně vnímat, zapamatovat si nebo reprodukovat jsou s 
ohledem na její psychický stav pochybnosti, anebo nasvědčují-li zjištěné 
skutečnosti tomu, že na svědka by mohl být pro jeho výpověď vyvíjen 
nátlak. Jinak poškozeného a další svědky vyslechne jen tehdy, jestliže 
hrozí z jiného důvodu, že bude ovlivněna jejich výpověď nebo 
schopnost zapamatovat si rozhodné skutečnosti nebo schopnost tyto 
skutečnosti reprodukovat, zejména je-li pro složitost věci odůvodněn 
předpoklad delšího trvání vyšetřování. Bez těchto podmínek je však 
možno, jestliže je toho třeba, vyslechnout znalce. 
 

  141/1961 
ve znění  
265/2001 
459/2011 

§ 2 odst. 4 (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 
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. 

  

Čl. 20 písm. b) b) byl počet výslechů obětí omezen na minimum a aby tyto výslechy 
byly prováděny pouze tehdy, pokud je to naprosto nezbytné pro účely 
vyšetřování trestného činu; 
 

45/2013 § 18 odst. 1 (1) Otázky směřující do intimní oblasti vyslýchané oběti lze klást jen 
tehdy, pokud je to nezbytné pro objasnění skutečností důležitých pro 
trestní řízení. Tyto otázky je třeba klást zvlášť šetrně a po obsahové 
stránce vyčerpávajícím způsobem, aby nebylo nutné výslech znovu 
opakovat; jejich formulaci je třeba při zachování potřebné ohleduplnosti 
přizpůsobit věku, osobním zkušenostem a psychickému stavu oběti. 

PT  

   
45/2013 

 
§ 20 odst. 3 

 
(3) Výslech zvlášť zranitelné oběti se provádí tak, aby později nemusel 
být opakován. V případě dalšího výslechu před stejným orgánem je 
vyslýchajícím zpravidla stejná osoba, nebrání-li tomu důležité důvody. 

  

   
141/1961 
ve znění 
265/2001 
459/2011 
45/2013 

 
§ 102 

 
§ 102 
 
 (1) Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než osmnáct let 
o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo 
nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, je třeba výslech 
provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším 
řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; k výslechu se přibere orgán 
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sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s 
výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň 
duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení 
výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou 
být přibráni i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout 
odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu 
navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu 
nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav 
vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v 
trestním řízení takovému návrhu vyhoví. 
  
 (2) V dalším řízení má být taková osoba vyslechnuta znovu 
jen v nutných případech. V řízení před soudem je možno na podkladě 
rozhodnutí soudu provést důkaz přečtením protokolu nebo přehráním 
obrazového a zvukového záznamu pořízeného o výslechu provedeném 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení i bez podmínek uvedených 
v § 211 odst. 1 a 2. Osoba, která byla k výslechu přibrána, se podle 
potřeby vyslechne k správnosti a úplnosti zápisu, k způsobu, jímž byl 
výslech prováděn, jakož i k způsobu, jímž vyslýchaná osoba vypovídala. 
  
 (3) Osobě mladší než 18 let lze klást otázky jen 
prostřednictvím orgánu činného v trestním řízení. 

Čl. 20 písm. c) c) oběti mohl doprovázet jejich právní zástupce a osoba podle jejich 
výběru, pokud nebylo přijato odůvodněné rozhodnutí v opačném smyslu 

45/2013 § 21 odst. 1 (1) Oběť má právo, aby ji k úkonům trestního řízení a k podání 
vysvětlení doprovázel důvěrník.  
 

PT  

  45/2013 § 21 odst. 2 (2) Důvěrníkem může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, 
kterou si oběť zvolí. Důvěrník poskytuje oběti potřebnou, zejména 
psychickou, pomoc. Důvěrník může být zároveň zmocněncem oběti. 
Důvěrníkem nemůže být osoba, která má v trestním řízení postavení 
obviněného, obhájce, svědka, znalce nebo tlumočníka. 
 

  

  141/1961 
ve znění 
178/1990 
265/2001 
181/2011 
55/2017 

§ 45 § 45 
 
 (1) Není-li poškozený osobou plně svéprávnou nebo je-li 
omezen ve svéprávnosti, vykonává jeho práva podle tohoto zákona jeho 
zákonný zástupce nebo opatrovník. V případě, že je nebezpečí z 
prodlení a zákonný zástupce nebo opatrovník nemůže vykonávat práva 
uvedená ve větě první nebo nebyl-li opatrovník ustanoven, ačkoli jsou 
dány důvody pro jeho ustanovení, je třeba opatrovníka neprodleně 
ustanovit. Opatrovníka je třeba neprodleně ustanovit také v případě, že 
je nebezpečí z prodlení a poškozený je právnickou osobou a nemá osobu 
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způsobilou činit úkony v řízení. 
 
(2) Opatrovníka ustanovuje předseda senátu a v přípravném řízení státní 
zástupce. Jinou osobu než advokáta lze ustanovit opatrovníkem jen s 
jejím souhlasem. Nelze jím ustanovit osobu, u níž lze mít důvodnou 
obavu, že pro svůj zájem na výsledku řízení nebude řádně hájit zájmy 
poškozeného. Usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje tomu, 
kdo je jím ustanovován, a nevylučuje-li to povaha věci, též 
poškozenému. Proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka je přípustná 
stížnost. 
 
 (3) Jde-li o uplatnění nároku na náhradu škody nebo na vydání 
bezdůvodného obohacení (§ 43 odst. 3), přecházejí práva, která tento 
zákon přiznává poškozenému, i na jeho právního nástupce. 

Čl. 20 písm. d) d) členské státy zajistí, aby lékařské prohlídky byly omezeny na 
minimum a byly prováděny, pouze pokud je to naprosto nezbytné pro 
účely trestního řízení. 

141/1961 
ve znění 
48/1973 
265/2001 
321/2006 

§ 114 (1) Prohlídce těla je povinen se podrobit každý, je-li nezbytně třeba 
zjistit, zda jsou na jeho těle stopy nebo následky trestného činu. Není-li 
prohlídka těla prováděna lékařem, může ji provést jen osoba téhož 
pohlaví. 

PT  

  
 

 
 

 
 

 
 

  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
459/2011 

§ 2 odst. 4 (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 
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. 

  

Čl. 21 odst. 1 Právo na ochranu soukromí 
1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány mohly během trestního 
řízení učinit vhodná opatření na ochranu soukromí, včetně osobní 
charakteristiky oběti zohledněné při individuálním posouzení 
stanoveném v článku 22, a pověsti obětí a jejich rodinných příslušníků. 
Členské státy dále zajistí, aby příslušné orgány mohly učinit veškerá 
zákonná opatření k zabránění zveřejnění jakýchkoliv informací, které by 

45/2013 § 15 Zveřejňování informací o totožnosti oběti  
Zákaz zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti oběti upravuje 
trestní řád. 

PT  
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(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
mohly vést ke zjištění totožnosti dětských obětí. 

  141/1961 
ve znění 
52/2009 
207/2011 

§ 8a (1) Při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v 
trestním řízení dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností 
důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na 
trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby 
neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není 
vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, 
jako by byl vinen (§ 2 odst. 2). V přípravném řízení nesmějí zveřejnit 
informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede 
trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka.  
  
 (2) Při poskytování informací podle odstavce 1 orgány činné v 
trestním řízení zvlášť dbají na ochranu osobních údajů a soukromí osob 
mladších 18 let.  
  
 (3) Orgány činné v trestním řízení informují o své činnosti 
veřejnost poskytováním informací podle odstavce 1 veřejným 
sdělovacím prostředkům; poskytnutí informací odepřou z důvodů 
ochrany zájmů uvedených v odstavcích 1 a 2. Vyhradí-li si v 
přípravném řízení státní zástupce právo poskytnout informace o určité 
trestní věci, může je policejní orgán poskytnout jen s jeho předchozím 
souhlasem. 
 

  

  141/1961 
ve znění 
52/2009 
207/2011 

§ 8b (1) Osoby, kterým byly orgány činnými v trestním řízení poskytnuty 
informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a odst. 1 věty 
druhé, pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění 
povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmějí 
nikomu dále poskytnout, pokud jejich poskytnutí není nutné k 
uvedeným účelům. O tom musí být tyto osoby poučeny.  
  
 (2) Nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na 
poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit informace umožňující 
zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 let nebo vůči 
němuž byl spáchán trestný čin vraždy (§ 140 trestního zákoníku), zabití 
(§ 141 trestního zákoníku), některý z trestných činů, kterým byla 
způsobena těžká újma na zdraví, trestný čin ohrožení pohlavní nemocí 
(§ 155 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti těhotenství 
ženy (§ 159 až 162 trestního zákoníku), trestný čin obchodování s lidmi 
(§ 168 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti lidské 
důstojnosti v sexuální oblasti (§ 185 až 193 trestního zákoníku), trestný 
čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 trestního zákoníku), 
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týrání svěřené osoby (§ 198 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve 
společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku), únosu dítěte a osoby 
stižené duševní poruchou (§ 200 trestního zákoníku) nebo nebezpečného 
pronásledování (§ 354 trestního zákoníku).  
  
 (3) Zveřejnění obrazových snímků, obrazových a zvukových 
záznamů nebo jiných informací o průběhu hlavního líčení nebo 
veřejného zasedání, které by umožnily zjištění totožnosti poškozeného 
uvedeného v odstavci 2, je zakázáno.  
  
 (4) Pravomocný rozsudek nesmí být zveřejněn ve veřejných 
sdělovacích prostředcích s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a 
bydliště poškozeného uvedeného v odstavci 2. Předseda senátu může s 
přihlédnutím k osobě poškozeného a povaze a charakteru spáchaného 
trestného činu rozhodnout o dalších omezeních spojených se 
zveřejněním pravomocného odsuzujícího rozsudku za účelem přiměřené 
ochrany zájmů takového poškozeného. 
 

  141/1961 
ve znění 
52/2009 
207/2011 

§ 8c Nikdo nesmí bez souhlasu osoby, které se takové informace týkají, 
zveřejnit informace o nařízení či provedení odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu podle § 88 nebo informace z něj získané, 
údaje o telekomunikačním provozu zjištěné na základě příkazu podle § 
88a, nebo informace získané sledováním osob a věcí podle § 158d odst. 
2 a 3, umožňují-li zjištění totožnosti této osoby a nebyly-li použity jako 
důkaz v řízení před soudem. 
 

  

  141/1961 
ve znění 
207/2011 
55/2017 

§ 8d (1) Informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c, 
lze v nezbytném rozsahu zveřejnit pro účely pátrání po osobách, pro 
dosažení účelu trestního řízení, nebo umožňuje-li to tento zákon. 
Uvedené informace lze také zveřejnit, odůvodňuje-li to veřejný zájem, 
pokud převažuje nad právem na ochranu soukromí dotčené osoby; 
přitom je třeba zvlášť dbát na ochranu zájmů osoby mladší 18 let. 
 
 (2) Informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c, 
lze také zveřejnit, pokud osoba, jíž se zákaz zveřejnění týká, udělila ke 
zveřejnění informace výslovný souhlas. Zemřela-li nebo byla-li tato 
osoba prohlášena za mrtvou, souhlas se zveřejněním informací je 
oprávněn udělit její manžel, partner nebo její děti, a není-li jich, její 
rodiče; v případě osoby mladší 18 let nebo osoby s omezenou 
svéprávností její zákonný zástupce nebo opatrovník. Souhlas se 
zveřejněním informací nemůže udělit osoba, která je pachatelem 
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trestného činu spáchaného vůči osobě, jež zemřela nebo byla prohlášena 
za mrtvou. 
 
 (3) Informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c, 
lze také zveřejnit, pokud osoba, jíž se zákaz zveřejnění týká, zemřela 
nebo byla prohlášena za mrtvou a není-li žádné osoby oprávněné udělit 
souhlas se zveřejněním podle odstavce 2. 

  45/2013 § 16 Pokud o to oběť, její zmocněnec, zákonný zástupce, opatrovník nebo 
důvěrník požádá, vedou se údaje o bydlišti a doručovací adrese oběti, 
zmocněnce, zákonného zástupce, opatrovníka nebo důvěrníka, údaje o 
jejich místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání, a o jejich 
osobních, rodinných a majetkových poměrech tak, aby se s nimi mohli 
seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení, policisté a úředníci 
Probační a mediační služby činní v dané věci. Je-li to nezbytné pro 
dosažení účelu trestního řízení nebo pro řádné uplatnění práva na 
obhajobu osoby, proti níž se trestní řízení vede, zpřístupní potřebné 
údaje příslušný policista nebo orgán činný v trestním řízení; o 
zpřístupnění a jeho důvodech učiní záznam do spisu. 
 

  

  141/1961 
ve znění 
45/2013 

§ 65 odst. 6 (6) Při nahlížení do spisů je nutno učinit taková opatření, aby nebyly 
zpřístupněny údaje, se kterými se podle § 55 odst. 1 písm. c) mohou 
seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení a úředníci Probační a 
mediační služby činní v dané věci. V případě žádosti osoby, proti níž se 
trestní řízení vede, o sdělení těchto údajů se užije § 55 odst. 1 písm. c) 
obdobně. 
 

  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
45/2013 

§ 55 odst. 1 Obecná ustanovení o sepisování protokolu  
 
 (1) Nestanoví-li zákon jinak, o každém úkonu trestního řízení 
se sepíše, a to zpravidla při úkonu nebo bezprostředně po něm, protokol, 
který musí obsahovat  
  
a) pojmenování soudu, státního zástupce nebo jiného orgánu 
provádějícího úkon,  
  
b) místo, čas a předmět úkonu,  
  
c) jméno a příjmení úředních osob a jejich funkce, jméno a příjmení 
přítomných stran, jméno, příjmení a adresu zákonných zástupců, 
opatrovníků, obhájců a zmocněnců, popřípadě jméno a příjmení dalších 
osob, kteří se úkonu zúčastnili, a u obviněného a poškozeného též 
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adresu, kterou uvede pro účely doručování, a další údaje nutné k zjištění 
nebo ověření totožnosti, včetně data narození nebo rodného čísla; jsou-li 
při prováděném úkonu zjištěny údaje o bydlišti a doručovací adrese, o 
místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání poškozeného, 
svědka, zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo důvěrníka, 
pak se na žádost těchto osob do protokolu neuvádějí, není-li to nezbytné 
pro dosažení účelu trestního řízení, ale vedou se tak, aby se s nimi mohli 
seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení a úředníci Probační a 
mediační služby činní v dané věci; to platí také pro údaje o osobních, 
rodinných a majetkových poměrech poškozeného a svědka; je-li to 
nezbytné pro řádné uplatnění práva na obhajobu osoby, proti níž se 
trestní řízení vede, sdělí se této osobě potřebné údaje; o sdělení údaje a 
jeho důvodech se učiní záznam do protokolu,  
  
d) stručné a výstižné vylíčení průběhu úkonu, z něhož by bylo patrné i 
zachování zákonných ustanovení upravujících provádění úkonu, dále 
podstatný obsah rozhodnutí při úkonu vyhlášených, a byl-li hned při 
úkonu doručen opis rozhodnutí, osvědčení o tomto doručení; pokud se 
provádí doslovná protokolace výpovědi osoby, je třeba to v protokole 
označit tak, aby bylo možné bezpečně určit počátek a konec doslovné 
protokolace,  
  
e) návrhy stran, udělené poučení, popřípadě vyjádření poučených osob,  
  
f) námitky stran nebo vyslýchaných osob proti průběhu úkonu nebo 
obsahu protokolu.  
 

  218/2003 
ve znění 
253/2006 
41/2009 
45/2013 
55/2017 

§ 54 (1) Hlavního líčení a veřejného zasedání se mohou účastnit pouze 
obžalovaný mladistvý, jeho dva důvěrníci, 27) jeho obhájce, zákonní 
zástupci, opatrovník a příbuzní v přímém pokolení, sourozenci, manžel 
nebo druh, poškozený, jeho zmocněnec a důvěrník, zúčastněná osoba a 
její zmocněnec, zákonní zástupci a opatrovníci poškozeného a 
zúčastněné osoby, svědci, znalci, tlumočníci, příslušný orgán sociálně-
právní ochrany dětí, úředníci Probační a mediační služby a zástupce 
školy nebo výchovného zařízení. Na návrh mladistvého může být hlavní 
líčení nebo veřejné zasedání konáno veřejně. 28) 
 
(2) Publikování informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného 
zasedání, které by vedly ke ztotožnění mladistvého ve veřejných 
sdělovacích prostředcích nebo jiným způsobem, je zakázáno. Stejně tak 
je zakázáno publikování každého textu nebo každého vyobrazení 
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týkajícího se totožnosti mladistvého. 
 
(3) Rozsudek se vyhlašuje veřejně v hlavním líčení v přítomnosti 
mladistvého. Pravomocný odsuzující rozsudek může být uveřejněn ve 
veřejných sdělovacích prostředcích jen bez uvedení jména, popřípadě 
jmen, a příjmení mladistvého, při přiměřené ochraně mladistvého před 
nežádoucími účinky jeho uveřejnění. 
 
(4) Předseda senátu může s přihlédnutím k osobě mladistvého a povaze 
a charakteru provinění rozhodnout 
 a) o dalších omezeních spojených s uveřejněním pravomocného 
odsuzujícího rozsudku neuvedených v odstavci 3 za účelem přiměřené 
ochrany zájmů mladistvého, 
 b) o uveřejnění pravomocného odsuzujícího rozsudku s uvedením 
jména, popřípadě jmen, a příjmení mladistvého, jakož i o uveřejnění 
jeho dalších osobních údajů, jde-li o zvlášť závažné provinění a takové 
uveřejnění je potřebné z hlediska ochrany společnosti. 

Čl. 21 odst. 2 2. V zájmu ochrany soukromí, osobní nedotknutelnosti a osobních údajů 
obětí vybízejí členské státy sdělovací prostředky, aby učinily 
samoregulační opatření, přičemž ctí svobodu projevu a informací a 
svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 22 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby u obětí bylo včas provedeno individuální 
posouzení, v souladu s vnitrostátními postupy, s cílem zjistit potřeby 
zvláštní ochrany a stanovit, zda a v jaké míře by mohly využít zvláštních 
opatření během trestního řízení, uvedených v článcích 23 a 24, v 
důsledku jejich zvláštní zranitelnosti vůči sekundární a opakované 
viktimizaci, zastrašování a odvetě. 

45/2013 § 3 odst. 2 (2) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a další 
orgány veřejné moci, subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci 
obětem trestných činů, poskytovatelé zdravotních služeb, znalci, 
tlumočníci, obhájci a sdělovací prostředky mají povinnost respektovat 
osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle 
možností jí vycházet vstříc. Vůči oběti postupují s přihlédnutím k jejímu 
věku, zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její rozumové 
vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy 
způsobené oběti trestným činem nebo k druhotné újmě. 

PT  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 2 odst. 4 (4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí 
  
a) dítě, 
  
b) osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, 
mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, 
pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem případu a 
poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění ve 
společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy, 
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c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku) 
nebo trestného činu teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku),  
 
d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, 
trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím, 
trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, 
etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběť 
trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení 
druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, 
sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou 
vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, 
nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu 
nebo závislost na ní. 

Čl. 22 odst. 2 2. Individuální posouzení zejména zohlední 
a) osobní charakteristiku oběti; 
b) druh či povahu trestného činu a 
c) okolnosti trestného činu. 

45/2013 § 3 odst. 2 (2) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a další 
orgány veřejné moci, subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci 
obětem trestných činů, poskytovatelé zdravotních služeb, znalci, 
tlumočníci, obhájci a sdělovací prostředky mají povinnost respektovat 
osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle 
možností jí vycházet vstříc. Vůči oběti postupují s přihlédnutím k jejímu 
věku, zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její rozumové 
vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy 
způsobené oběti trestným činem nebo k druhotné újmě. 

PT  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 2 odst. 4 (4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí 
  
a) dítě, 
  
b) osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, 
mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, 
pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem případu a 
poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění ve 
společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy, 
 
c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku) 
nebo trestného činu teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku),  
 
d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, 
trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím, 
trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, 
etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběť 
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trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení 
druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, 
sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou 
vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, 
nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu 
nebo závislost na ní. 

Čl. 22 odst. 3 3. V souvislosti s individuálním posouzením je zvláštní pozornost 
věnována obětem, které utrpěly značnou újmu v důsledku závažnosti 
trestného činu, obětem trestného činu spáchaného z nenávisti nebo 
motivovaného snahou o diskriminaci, což by mohlo zejména souviset s 
jejich osobní charakteristikou: obětem, jejichž vztah k pachateli nebo 
závislost na něm je činí obzvláště zranitelnými. V této souvislosti se 
řádně zohlední zejména oběti terorismu, organizované trestné činnosti, 
obchodování s lidmi, násilí na základě pohlaví, násilí v rámci úzkého 
svazku, sexuálního násilí nebo pohlavního zneužívání nebo trestných 
činů z nenávisti a oběti se zdravotním postižením 

45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 2 odst. 4 (4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí 
  
a) dítě, 
  
b) osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, 
mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, 
pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem případu a 
poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění ve 
společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy, 
 
c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku) 
nebo trestného činu teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku),  
 
d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, 
trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím, 
trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, 
etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběť 
trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení 
druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, 
sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou 
vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, 
nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu 
nebo závislost na ní. 

PT  

Čl. 22 odst. 4 4. Pro účely této směrnice se u dětských obětí předpokládá, že mají 
potřeby zvláštní ochrany v důsledku své zranitelnosti vůči sekundární a 
opakované viktimizaci, zastrašování a odvetě. Ke stanovení toho, zda a 
do jaké míry by mohly využívat zvláštních opatření uvedených v 
článcích 23 a 24, se u dětských obětí provede individuální posouzení 
podle odstavce 1 tohoto článku. 

45/2013  § 2 odst. 4 
písm. a) 

(4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí 
  
a) dítě, 
  
 

PT  

Čl. 22 odst. 5 5. Rozsah individuálního posouzení může být přizpůsoben závažnosti 
trestného činu a míře zjevné újmy, kterou oběť utrpěla. 

45/2013 
ve znění  
56/2017 

§ 2 odst. 4 (4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí 
  

PT  
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a) dítě, 
  
b) osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, 
mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, 
pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem případu a 
poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění ve 
společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy, 
 
c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku) 
nebo trestného činu teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku),  
 
d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, 
trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím, 
trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, 
etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběť 
trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení 
druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, 
sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou 
vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, 
nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu 
nebo závislost na ní. 

Čl. 22 odst. 6 6. Individuální posouzení se provede v úzké spolupráci s oběťmi a 
zohlední jejich přání, včetně toho, že si nepřejí využívat zvláštních 
opatření uvedených v článcích 23 a 24. 

45/2013 § 3 odst. 2 (2) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a další 
orgány veřejné moci, subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci 
obětem trestných činů, poskytovatelé zdravotních služeb, znalci, 
tlumočníci, obhájci a sdělovací prostředky mají povinnost respektovat 
osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle 
možností jí vycházet vstříc. Vůči oběti postupují s přihlédnutím k jejímu 
věku, zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její rozumové 
vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy 
způsobené oběti trestným činem nebo k druhotné újmě.  
  
 

PT  

Čl. 22 odst. 7 7. Pokud se prvky, na nichž se zakládá individuální posouzení, značně 
změnily, členské státy zajistí jeho aktualizaci během trestního řízení. 

45/2013 § 3 odst. 2 (2) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a další 
orgány veřejné moci, subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci 
obětem trestných činů, poskytovatelé zdravotních služeb, znalci, 
tlumočníci, obhájci a sdělovací prostředky mají povinnost respektovat 
osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle 
možností jí vycházet vstříc. Vůči oběti postupují s přihlédnutím k jejímu 
věku, zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její rozumové 
vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy 

PT  
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způsobené oběti trestným činem nebo k druhotné újmě.  
  

Čl. 23 odst. 1 Článek 23 
Právo na ochranu obětí s potřebami zvláštní ochrany během trestního 
řízení 
1. Aniž jsou dotčena práva na obhajobu a v souladu s pravidly pro 
soudní rozhodování, členské státy zajistí, aby oběti s potřebami zvláštní 
ochrany, které využijí zvláštních opatření stanovených v důsledku 
individuálního posouzení podle čl. 22 odst. 1, mohly využít zvláštních 
opatření stanovených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku. Zvláštní opatření 
předpokládané na základě individuálního posouzení nemusí být 
poskytnuto, brání-li tomu provozní nebo praktická omezení nebo je-li 
naléhavě třeba oběť vyslechnout a bez jejího vyslechnutí by mohlo dojít 
k újmě oběti či jiné osoby nebo k narušení průběhu řízení. 

45/2013 § 3 odst. 2 (2) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a další 
orgány veřejné moci, subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci 
obětem trestných činů, poskytovatelé zdravotních služeb, znalci, 
tlumočníci, obhájci a sdělovací prostředky mají povinnost respektovat 
osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle 
možností jí vycházet vstříc. Vůči oběti postupují s přihlédnutím k jejímu 
věku, zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její rozumové 
vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy 
způsobené oběti trestným činem nebo k druhotné újmě 

PT  

  45/2013 
ve znění  
56/2017 

§ 2 odst. 4 4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění 
podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí 
  
a) dítě, 
  
b) osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, 
mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, 
pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem případu a 
poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění ve 
společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy, 
 
c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku) 
nebo trestného činu teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku),  
 
d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, 
trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím, 
trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, 
etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběť 
trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení 
druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, 
sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou 
vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, 
nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu 
nebo závislost na ní. 

  

Čl. 23 odst. 2 
písm. a) 

2. Během vyšetřování trestného činu jsou obětem s potřebami zvláštní 
ochrany zjištěnými v souladu s čl. 22 odst. 1 k dispozici tato opatření: 

45/2013 § 3 odst. 2 (2) Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a další 
orgány veřejné moci, subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci 

PT 7) 
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a) oběť může vypovídat v prostorách pro tento účel upravených či 
přizpůsobených; 

obětem trestných činů, poskytovatelé zdravotních služeb, znalci, 
tlumočníci, obhájci a sdělovací prostředky mají povinnost respektovat 
osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle 
možností jí vycházet vstříc. Vůči oběti postupují s přihlédnutím k jejímu 
věku, zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její rozumové 
vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy 
způsobené oběti trestným činem nebo k druhotné újmě. 
 

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
459/2011 
45/2013 

§ 102 § 102 (1) Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než patnáct let o 
okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo 
nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, je třeba výslech 
provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším 
řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; k výslechu se přibere 
pedagog nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která 
by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje 
vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení výslechu. Může-li to 
přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče. 
Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout odložení úkonu na 
pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho 
přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování 
v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. 
Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v trestním řízení takovému 
návrhu vyhoví.  
  
(2) V dalším řízení má být taková osoba vyslechnuta znovu jen v 
nutných případech. V řízení před soudem je možno na podkladě 
rozhodnutí soudu provést důkaz přečtením protokolu nebo přehráním 
obrazového a zvukového záznamu pořízeného o výslechu provedeném 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení i bez podmínek uvedených 
v § 211 odst. 1 a 2. Osoba, která byla k výslechu přibrána, se podle 
potřeby vyslechne k správnosti a úplnosti zápisu, k způsobu, jímž byl 
výslech prováděn, jakož i k způsobu, jímž vyslýchaná osoba vypovídala. 
 

  

  45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 20 odst. 2 (2) Je-li to možné, výslech zvlášť zranitelných obětí v přípravném řízení 
provádí osoba k tomu vyškolená v prostorách pro tento účel upravených 
či přizpůsobených. Je-li obětí dítě, výslech v přípravném řízení provádí 
vždy osoba k tomu vyškolená s výjimkou případů, kdy se jedná o úkon 
neodkladný a vyškolenou osobu nelze zajistit. 
 

  

Čl. 23 odst. 2 
písm. b) 

b) oběť může vypovídat před odborníky vyškolenými k tomuto účelu 
nebo s jejich pomocí; 

45/2013 
ve znění 

§ 20 odst. 2 (2) Je-li to možné, výslech zvlášť zranitelných obětí v přípravném řízení 
provádí osoba k tomu vyškolená v prostorách pro tento účel upravených 

PT  
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56/2017 či přizpůsobených. Je-li obětí dítě, výslech v přípravném řízení provádí 

vždy osoba k tomu vyškolená s výjimkou případů, kdy se jedná o úkon 
neodkladný a vyškolenou osobu nelze zajistit. 
 

Čl. 23 odst. 2 
písm. c) 

c) výpovědi oběti se provádějí před stejnými osobami, ledaže to 
odporuje řádnému výkonu spravedlnosti; 

45/2013 § 20 odst. 3 (3) Výslech zvlášť zranitelné oběti se provádí tak, aby později nemusel 
být opakován. V případě dalšího výslechu před stejným orgánem je 
vyslýchajícím zpravidla stejná osoba, nebrání-li tomu důležité důvody. 
 

PT  

Čl. 23 odst. 2 
písm. d) 

d) všechny výpovědi obětí sexuálního násilí, násilí na základě pohlaví 
nebo násilí v rámci úzkých svazků jsou prováděny před osobou stejného 
pohlaví, jako je oběť, pokud si to oběť přeje a nenaruší-li to průběh 
trestního řízení, s výjimkou případů, kdy jsou prováděny před státním 
zástupcem nebo soudcem. 

45/2013 § 19   Podání vysvětlení a výslech osobou stejného nebo opačného pohlaví  
 
 (1) Oběť může žádat, aby byla v přípravném řízení 
vyslechnuta osobou stejného nebo opačného pohlaví. Žádosti zvlášť 
zranitelné oběti je nutné vyhovět, nebrání-li tomu důležité důvody. 
Důvody, které vedly k zamítnutí žádosti, se poznamenají do protokolu o 
úkonu.  
  
 (2) Zvlášť zranitelná oběť může také žádat, aby v případě, kdy 
je třeba její výpověď tlumočit, byl přibrán tlumočník stejného nebo 
opačného pohlaví. Orgán činný v trestním řízení žádosti vyhoví, ledaže 
nelze provedení úkonu odložit nebo tlumočníka požadovaného pohlaví 
zajistit.  
  
 (3) Odstavce 1 a 2 se obdobně užijí i pro podání vysvětlení 
podle jiného právního předpisu. 

PT  

Čl. 23 odst. 3 
písm. a) 

3. Během soudního řízení jsou obětem s potřebami zvláštní ochrany 
zjištěnými v souladu s čl. 22 odst. 1 k dispozici tato opatření: 
a) opatření na zamezení vizuálního kontaktu mezi oběťmi a pachateli, a 
to i během provádění důkazů, použitím vhodných prostředků, včetně 
komunikační technologie; 

45/2013 § 20 odst. 4 (4) Nepřeje-li si zvlášť zranitelná oběť bezprostřední vizuální kontakt s 
osobou podezřelou ze spáchání trestného činu nebo s osobou, proti níž 
se trestní řízení vede, učiní se, nebrání-li tomu závažné důvody, 
potřebná opatření, aby k takovému vizuálnímu kontaktu nedošlo, 
zejména se využívá audiovizuální techniky, je-li to technicky možné. 
Přitom je třeba zajistit, aby nebylo porušeno právo na obhajobu. 

PT  

  45/2013 
ve znění  
56/2017 

§ 17  § 17 
 
 Zabránění kontaktu oběti a osoby jí blízké s osobou, kterou 
oběť označila za pachatele, s osobou podezřelou nebo s osobou, proti 
níž se trestní řízení vede 
 
 (1) Oběť a osoba jí blízká mají právo požádat v kterémkoliv 
stadiu trestního řízení, popřípadě i před jeho zahájením, aby byla při 
úkonech, kterých se účastní, učiněna potřebná opatření k zabránění 
jejich kontaktu s osobou, kterou oběť označila za pachatele, která je 
podezřelá ze spáchání trestného činu, nebo proti níž se vede trestní 
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řízení. 
  
 (2) Žádosti podle odstavce 1 jsou příslušné orgány povinny 
vyhovět, pokud se jedná o zvlášť zranitelnou oběť a nevylučuje to 
povaha prováděného úkonu. Nelze-li této žádosti vyhovět, protože to 
vylučuje povaha prováděného úkonu, jsou příslušné orgány povinny 
učinit vhodná opatření, aby se oběť nedostala do kontaktu s osobou, 
kterou označila za pachatele, která je podezřelá ze spáchání trestného 
činu, nebo proti níž se trestní řízení vede, před započetím a po skončení 
úkonu. 
 

Čl. 23 odst. 3 
písm. b) 

b) opatření k zajištění toho, aby oběť mohla být vyslýchána ze soudní 
síně, aniž by byla přítomna, především s využitím vhodné komunikační 
technologie; 

45/2013 § 20 odst. 4 (4) Nepřeje-li si zvlášť zranitelná oběť bezprostřední vizuální kontakt s 
osobou podezřelou ze spáchání trestného činu nebo s osobou, proti níž 
se trestní řízení vede, učiní se, nebrání-li tomu závažné důvody, 
potřebná opatření, aby k takovému vizuálnímu kontaktu nedošlo, 
zejména se využívá audiovizuální techniky, je-li to technicky možné. 
Přitom je třeba zajistit, aby nebylo porušeno právo na obhajobu. 

PT  

  141/1961 
ve znění 
459/2011 

§ 202 odst. 1 (1) Hlavní líčení se koná za stálé přítomnosti všech členů senátu, 
zapisovatele a státního zástupce. Přítomnost obžalovaného nebo jiných 
osob může být zajištěna i prostřednictvím videokonferenčního zařízení; 
§ 111a se užije obdobně. 
 

  

  141/1961 
ve znění 
459/2011 

§ 52a Je-li to potřebné pro ochranu práv osob, zejména s ohledem na jejich 
věk nebo zdravotní stav, nebo vyžadují- li to bezpečnostní anebo jiné 
závažné důvody, lze při provádění úkonů trestního řízení využívat 
technické zařízení pro přenos obrazu a zvuku (dále jen 
„videokonferenční zařízení“), umožňuje-li to povaha těchto úkonů a je-
li to technicky možné. 
 

  

  141/1961 
ve znění 
459/2011 

§ 111a Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení  
 
(1) Je-li výslech obviněného prováděn prostřednictvím 
videokonferenčního zařízení, vyrozumí se jeho obhájce o době a místě, 
na které byl obviněný předvolán. V případě výslechu spoluobviněného, 
svědka nebo znalce tímto způsobem se obhájce obviněného vyrozumí o 
době a místě, ze kterého bude výslech provádět příslušný orgán činný v 
trestním řízení.  
  
 (2) Je-li výslech osoby prováděn prostřednictvím 
videokonferenčního zařízení, ověří její totožnost zaměstnanec soudu, 
státního zastupitelství nebo policejního orgánu pověřený k tomu osobou 
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provádějící výslech. Osobou ověřující totožnost v místě, kde se při 
výslechu nachází vyslýchaný, může být se souhlasem osoby provádějící 
výslech i zaměstnanec soudu, státního zastupitelství, věznice nebo 
policejního orgánu, pokud k tomu byl pověřen předsedou tohoto soudu, 
vedoucím státním zástupcem, ředitelem věznice nebo vedoucím 
příslušníkem policejního orgánu. Tento zaměstnanec je po celou dobu 
výslechu přítomen na místě, kde se nachází vyslýchaná osoba.  
  
 (3) Totožnost svědka, jehož totožnost je utajována a jehož 
výslech je prováděn prostřednictvím videokonferenčního zařízení, ověří 
v řízení před soudem předseda senátu nebo zaměstnanec soudu 
pověřený zabezpečováním ochrany utajovaných informací určený k této 
činnosti předsedou soudu a v přípravném řízení zaměstnanec státního 
zastupitelství nebo policejního orgánu pověřený ochranou utajovaných 
informací určený k této činnosti vedoucím státním zástupcem nebo 
vedoucím příslušníkem policejního orgánu. Tento zaměstnanec je po 
celou dobu výslechu přítomen na místě, kde se nachází svědek, jehož 
totožnost je utajována.  
  
 (4) Orgán činný v trestním řízení provádějící výslech poučí 
vyslýchanou osobu před započetím výslechu prováděného 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení o způsobu provedení 
výslechu.  
  
 (5) Kdykoli v průběhu výslechu prováděného prostřednictvím 
videokonferenčního zařízení může vyslýchaná osoba vznášet námitky 
proti kvalitě obrazového nebo zvukového přenosu. 

Čl. 23 odst. 3 
písm. c) 

c) opatření k zamezení zbytečným výslechům ohledně soukromého 
života oběti, neexistuje-li souvislost s trestným činem, 

45/2013 § 18 Podání vysvětlení a výslech oběti 
 
(1) Otázky směřující do intimní oblasti vyslýchané oběti lze klást jen 
tehdy, pokud je to nezbytné pro objasnění skutečností důležitých pro 
trestní řízení. Tyto otázky je třeba klást zvlášť šetrně a po obsahové 
stránce vyčerpávajícím způsobem, aby nebylo nutné výslech znovu 
opakovat; jejich formulaci je třeba při zachování potřebné ohleduplnosti 
přizpůsobit věku, osobním zkušenostem a psychickému stavu oběti. 
  
(2) Oběť má právo kdykoliv podat námitky proti zaměření otázky. 
Námitka se poznamená do protokolu. O důvodnosti námitky rozhoduje 
vyslýchající orgán. 
 

PT  

  141/1961 § 101 odst. 3 (3) Svědkovi mohou být kladeny otázky k doplnění výpovědi nebo k   
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Poznám
ka 

 
ve znění 
45/2013 

odstranění neúplnosti, nejasnosti a rozporů. Otázky směřující do intimní 
oblasti vyslýchaného svědka, zejména jestliže jde o osobu poškozenou 
trestným činem, lze klást jen, pokud je to nezbytné pro objasnění 
skutečností důležitých pro trestní řízení, zvlášť šetrně a po obsahové 
stránce vyčerpávajícím způsobem, aby nebylo nutné výslech opakovat; 
jejich formulaci je třeba při zachování potřebné ohleduplnosti 
přizpůsobit věku, osobním zkušenostem a psychickému stavu svědka. 
Svědkovi nesmějí být kladeny otázky, v nichž by byly obsaženy 
klamavé a nepravdivé okolnosti nebo okolnosti, které se mají zjistit 
teprve z jeho výpovědi. 

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
45/2013 

§ 102 odst. 1 (1) Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než osmnáct let o 
okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo 
nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, je třeba výslech 
provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším 
řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; k výslechu se přibere orgán 
sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s 
výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň 
duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení 
výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou 
být přibráni i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout 
odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu 
navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu 
nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav 
vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v 
trestním řízení takovému návrhu vyhoví. 

  

Čl. 23 odst. 3 
písm. d) 

d) opatření, jež umožňují konání slyšení s vyloučením veřejnosti. 141/1961 
ve znění 
292/1993 
148/1998 
413/2005 
274/2008 

§ 200 odst. 1 (1) Při hlavním líčení může být veřejnost vyloučena, jestliže by veřejné 
projednání věci ohrozilo utajované informace chráněné zvláštním 
zákonem, mravnost nebo nerušený průběh jednání, anebo bezpečnost 
nebo jiný důležitý zájem svědků; k témuž účelu může předseda senátu 
učinit i jiná přiměřená opatření. Veřejnost lze vyloučit také jen pro část 
hlavního líčení. Vystupuje-li před soudem osoba uvedená v § 102a odst. 
1 bez utajení totožnosti nebo podoby, veřejnost se vyloučí vždy. 

PT  

Čl. 24 odst. 1 
písm. a) 

Článek 24 
Právo dětských obětí na ochranu během trestního řízení 
1. Vedle opatření stanovených v článku 23 členské státy zajistí, aby v 
případě, že obětí je dítě: 
a) mohly být při vyšetřování trestného činu veškeré výpovědi dětské 
oběti zaznamenány pomocí audiovizuálních prostředků, a aby tyto 
záznamy mohly být používány během trestního řízení jako důkaz; 

141/1961 
ve znění  
265/2001 
459/2011 
45/2013 

§ 102 § 102 
 
 (1) Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než osmnáct let 
o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo 
nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, je třeba výslech 
provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším 
řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; k výslechu se přibere orgán 
sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s 
výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň 

PT  
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ka 

 
duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení 
výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou 
být přibráni i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout 
odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu 
navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu 
nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav 
vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v 
trestním řízení takovému návrhu vyhoví. 
  
 (2) V dalším řízení má být taková osoba vyslechnuta znovu 
jen v nutných případech. V řízení před soudem je možno na podkladě 
rozhodnutí soudu provést důkaz přečtením protokolu nebo přehráním 
obrazového a zvukového záznamu pořízeného o výslechu provedeném 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení i bez podmínek uvedených 
v § 211 odst. 1 a 2. Osoba, která byla k výslechu přibrána, se podle 
potřeby vyslechne k správnosti a úplnosti zápisu, k způsobu, jímž byl 
výslech prováděn, jakož i k způsobu, jímž vyslýchaná osoba vypovídala. 
  
 (3) Osobě mladší než 18 let lze klást otázky jen 
prostřednictvím orgánu činného v trestním řízení. 

  141/1961 
ve znění  
265/2001 
459/2011 

§ 55a § 55a 
 
Použití zvláštních prostředků při protokolaci 
 
 (1) K zachycení průběhu úkonu lze podle potřeby využít i 
těsnopisného zápisu, který se pak spolu s přepisem do obyčejného písma 
připojí k protokolu, případně zvukového nebo obrazového záznamu, 
anebo i jiného vhodného prostředku. Je-li při provádění úkonu 
využito videokonferenčního zařízení, pořizuje se zvukový a 
obrazový záznam vždy. 
  
 (2) Byl-li o úkonu pořízen vedle protokolu i zvukový nebo 
obrazový záznam, poznamená se tato okolnost v protokolu sepsaném o 
úkonu, v němž se vedle údajů o čase, místě a způsobu jeho provedení 
uvede též údaj o použitém prostředku. Technický nosič záznamu se 
připojí ke spisu nebo se ve spise uvede, kde je uložen. 

  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
459/2011 
56/2017  

§ 183a odst. 
3 

(3) Má-li takový důkaz později sloužit k rozhodnutí v hlavním líčení, 
veřejném nebo neveřejném zasedání, musí v něm být v souladu se 
zákonem proveden. Číst protokol o výslechu takového svědka nebo 
přehrát obrazový a zvukový záznam pořízený o jeho výslechu 
provedeném prostřednictvím videokonferenčního zařízení je možné v 
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 hlavním líčení nebo veřejném zasedání o odvolání pouze za podmínek 

uvedených v § 211, a jde-li o svědka mladšího než osmnáct let, o 
okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo 
nepříznivě ovlivňovat jeho duševní a mravní vývoj, za podmínek 
uvedených v § 102 odst. 2. 
 

Čl. 24 odst. 1 
písm. b) 

b) příslušné orgány při vyšetřování trestného činu a při soudním řízení 
určily v souladu s postavením oběti v příslušném systému trestního 
soudnictví zástupce dětské oběti v případě, že osoby, které mají za dítě 
rodičovskou zodpovědnost, nesmějí podle právních předpisů daného 
státu dítě z důvodu střetu zájmů mezi nimi a dětskou obětí zastupovat, 
nebo v případě, že je dětská oběť bez doprovodu nebo odloučena od 
rodiny; 

141/1961 
ve znění 
178/1990 
265/2001 
181/2011 
55/2017 

§ 45 § 45 
 
 (1) Není-li poškozený osobou plně svéprávnou nebo je-li 
omezen ve svéprávnosti, vykonává jeho práva podle tohoto zákona jeho 
zákonný zástupce nebo opatrovník. V případě, že je nebezpečí z 
prodlení a zákonný zástupce nebo opatrovník nemůže vykonávat práva 
uvedená ve větě první nebo nebyl-li opatrovník ustanoven, ačkoli jsou 
dány důvody pro jeho ustanovení, je třeba opatrovníka neprodleně 
ustanovit. Opatrovníka je třeba neprodleně ustanovit také v případě, že 
je nebezpečí z prodlení a poškozený je právnickou osobou a nemá osobu 
způsobilou činit úkony v řízení. 
 
(2) Opatrovníka ustanovuje předseda senátu a v přípravném řízení státní 
zástupce. Jinou osobu než advokáta lze ustanovit opatrovníkem jen s 
jejím souhlasem. Nelze jím ustanovit osobu, u níž lze mít důvodnou 
obavu, že pro svůj zájem na výsledku řízení nebude řádně hájit zájmy 
poškozeného. Usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje tomu, 
kdo je jím ustanovován, a nevylučuje-li to povaha věci, též 
poškozenému. Proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka je přípustná 
stížnost. 
 
 (3) Jde-li o uplatnění nároku na náhradu škody nebo na vydání 
bezdůvodného obohacení (§ 43 odst. 3), přecházejí práva, která tento 
zákon přiznává poškozenému, i na jeho právního nástupce. 

PT  

Čl. 24 odst. 1 
písm. c) 

c) má-li dětská oběť právo na právníka, měla právo na právní 
poradenství a právní zastupování svým vlastním jménem během řízení, 
při němž dochází nebo by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi dětskou 
obětí a osobami, které mají rodičovskou zodpovědnost 

89/2012 
 

§ 892 odst. 3 (3) Rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů 
mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě 
jmenuje soud dítěti opatrovníka. 

PT  

  141/1961 
ve znění 
45/2013 
56/2017 

§ 51a (1) Osvědčí-li poškozený,  
  
 
a) kterému byla způsobena úmyslným trestným činem těžká újma na 
zdraví, nebo  
  
b) který je pozůstalým po oběti, které byla trestným činem způsobena 
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ka 

 
smrt,  
 že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady vzniklé 
přibráním zmocněnce, rozhodne na jeho návrh předseda senátu soudu, 
který koná řízení v prvním stupni, a v přípravném řízení soudce, že má 
nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za 
sníženou odměnu. Stejně rozhodne o takovém návrhu poškozeného, 
který uplatnil v souladu se zákonem nárok na náhradu škody nebo 
nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, není-li 
vzhledem k povaze uplatňované náhrady škody nebo nemajetkové újmy 
nebo její výši nebo vzhledem k povaze a rozsahu bezdůvodného 
obohacení zastoupení zmocněncem zjevně nadbytečné.  
  
 (2) Poškozený mladší než osmnáct let má nárok, nejde-li o 
trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), na 
právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně i bez splnění 
podmínek podle odstavce 1.  
  
 (3) Návrh na rozhodnutí podle odstavce 1 včetně příloh, jimiž 
má být prokázána jeho důvodnost, podává poškozený v přípravném 
řízení prostřednictvím státního zástupce, který k němu připojí své 
vyjádření, a v řízení před soudem příslušnému soudu, který věc 
projednává.  
  
 (4) V případě, že si poškozený sám zmocněnce nezvolí, 
ustanoví jako zmocněnce za podmínek uvedených v odstavcích 1 nebo 2 
předseda senátu a v přípravném řízení soudce advokáta zapsaného v 
registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů pro právní pomoc 
podle zákona o obětech trestných činů podle místa působnosti a v 
pořadí, jak v něm následují. Není-li to možné nebo účelné, ustanoví 
zmocněncem jiného advokáta; ustanovení § 39 odst. 2 a 3 se použijí 
obdobně. Náklady vzniklé přibráním takového zmocněnce hradí stát.  
  
 (5) Pominou-li důvody, které vedly k ustanovení zmocněnce 
poškozeného, nebo nemůže-li z důležitých důvodů zmocněnec 
poškozeného nadále zastupovat, rozhodne předseda senátu a v 
přípravném řízení soudce i bez návrhu o zproštění ustanoveného 
zmocněnce povinnosti zastupovat poškozeného.  
  
 (6) Proti usnesení podle odstavců 1, 4 a 5 je přípustná stížnost, 
jež má odkladný účinek. 

Čl. 24 Procesní pravidla pro audiovizuální záznamy uvedené v prvním   Nerelevantní z hlediska transpozice (nebo § 55a tr.ř.) NT  
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Ustanovení 
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Citace ustanovení Vyhodnoc
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Poznám
ka 

 
pododstavci písm. a) a jejich používání stanoví vnitrostátní právní 
předpisy. 

Čl. 24 odst. 2 2. Není-li věk oběti zřejmý a jsou-li důvody se domnívat, že obětí je 
dítě, je oběť pro účely této směrnice považována za dítě. 

45/2013 
ve znění 
56/2017 

§ 3 odst. 1 1) Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je 
třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela 
zjevně o zneužití postavení oběti podle tohoto zákona. Existují-li 
pochybnosti o tom, zda je oběť zvlášť zranitelnou, je třeba ji za zvlášť 
zranitelnou považovat. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl 
pachatel zjištěn nebo odsouzen. 

PT  

  45/2013 § 2 odst. 4 
písm. a) 

§ 2 (4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto 
zákona při splnění podmínek uvedených v odstavci 2 nebo 3 rozumí 
a) dítě, 
 

  

Čl. 25 odst. 1 Školení pracovníků  
1. Členské státy zajistí, aby úředníci, kteří budou pravděpodobně 
přicházet do kontaktu s oběťmi, například příslušníci policie a soudní 
zaměstnanci, byli jak obecně, tak speciálně proškolováni na vhodné 
úrovni vzhledem k jejich kontaktu s oběťmi, aby se zlepšilo jejich 
povědomí o potřebách obětí a byli schopni jednat s oběťmi nestranně, s 
respektem a profesionálně. 

361/2003 
ve znění 
183/2017 

§ 45 odst. 1 (1) Příslušník je povinen 
 
a) dodržovat služební kázeň, 
  
b) zdržet se jednání, které může vést ke střetu zájmu služby se zájmy 
osobními a ohrozit důvěru v nestranný výkon služby, zejména 
nezneužívat ve prospěch vlastní nebo v prospěch jiných osob informace 
nabyté v souvislosti s výkonem služby a v souvislosti s výkonem služby 
nepřijímat dary nebo jiné výhody, 
  
c) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při 
výkonu služby; to neplatí, jestliže byl příslušník této povinnosti zproštěn 
služebním funkcionářem, nestanoví-li zvláštní právní předpis26 jinak, 
  
d) prohlubovat svoji odbornost a udržovat svoji fyzickou zdatnost 
potřebnou pro zastávané služební místo a podrobovat se jejímu 
ověřování služebním funkcionářem, 
  
e) dodržovat pravidla služební zdvořilosti, 
  
f) poskytovat bezpečnostnímu sboru osobní údaje nezbytné pro 
rozhodování ve služebním poměru a pro plnění povinností 
bezpečnostního sboru podle zvláštních právních předpisů, 
  
g) vykonávat službu tak, aby nebyla ovlivňována jeho politickým, 
náboženským nebo jiným přesvědčením, 
  
h) ohlašovat vedoucímu příslušníkovi závady a nedostatky, které 
ohrožují nebo ztěžují výkon služby, a skutečnost, že byl pravomocně 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
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ka 

 
uznán vinným ze spáchání přestupku nebo pravomocně odsouzen pro 
trestný čin, bez zbytečného odkladu, 
  
i) chovat se a jednat i v době mimo službu tak, aby svým jednáním 
neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru, 
  
j) nejpozději po zahájení řízení o přestupku, z něhož je obviněn, bez 
zbytečného odkladu oznámit správnímu orgánu příslušnému k 
projednání přestupku, že je příslušníkem. 
 
  

  6/2002 § 83 odst. 1 § 83 (1) Soudce přispívá svými znalostmi a zkušenostmi při odborné 
přípravě a při odborném vzdělávání soudců, státních zástupců, justičních 
a právních čekatelů a dalších zaměstnanců soudů a státních 
zastupitelství, organizovaném Justiční akademií, ministerstvem, soudem 
nebo státním zastupitelstvím. 
 

  

  6/2002 
ve znění 
192/2003 

§ 123 odst. 1 
písm. i) 

Výkon státní správy soudů a působnost jejích orgánů  
§ 123 (1) Ministerstvo vykonává státní správu Nejvyššího soudu a 
vrchních, krajských a okresních soudů tím, že 
i) organizuje a řídí odbornou přípravu vyšších soudních úředníků, 
soudních vykonavatelů a dalších zaměstnanců soudů, 
 

  

  257/2000 § 6 odst. 4 § 6 Postavení úředníků a asistentů 
(4) Úředníci a asistenti jsou povinni se dále vzdělávat a prohlubovat si 
své odborné znalosti. 

  

Čl. 25 odst. 2 2. Aniž je dotčena nezávislost justice a rozdíly v organizaci soudnictví v 
Evropské unii, členské státy vyžadují, aby osoby odpovědné za 
odbornou přípravu soudců a státních zástupců zapojených do trestních 
řízení umožnily přístup jak k obecnému, tak i specializovanému školení 
zaměřenému na zlepšení povědomí soudců a státních zástupců o 
potřebách obětí. 

6/2002 ve 
znění 
192/2003 

§ 82 (1) Soudce nese odpovědnost za svou odbornou úroveň při výkonu 
soudcovské funkce. 
  
(2) Soudce je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování 
svých odborných právních a dalších znalostí potřebných pro řádný 
výkon funkce. K tomu vedle samostatného studia využívá zejména 
vzdělávací akce, organizované Justiční akademií, případně soudy a 
vysokými školami. 

PT  

  6/2002 § 83 (1) Soudce přispívá svými znalostmi a zkušenostmi při odborné přípravě 
a při odborném vzdělávání soudců, státních zástupců, justičních a 
právních čekatelů a dalších zaměstnanců soudů a státních zastupitelství, 
organizovaném Justiční akademií, ministerstvem, soudem nebo státním 
zastupitelstvím. 
  
(2) Nebrání-li tomu plnění jeho povinností při výkonu soudnictví, může 
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soudce přispívat svými znalostmi a zkušenostmi též při odborné 
přípravě notářů, advokátů, soudních exekutorů, advokátních 
koncipientů, notářských koncipientů, notářských kandidátů, 
exekutorských koncipientů a exekutorských kandidátů. 
  
(3) Využít znalostí a schopností soudce k odborné přípravě a k 
odbornému vzdělávání podle odstavců 1 a 2 lze jen s jeho souhlasem. 
  
 

  6/2002 ve 
znění 
192/2003 
349/2005 
79/2006 
314/2008 

§ 129 
 

(1) Zřizuje se Justiční akademie se sídlem v Kroměříži. Justiční 
akademie je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Dohled nad 
činností Justiční akademie vykonává ministerstvo. 
  
(2) Justiční akademie zejména připravuje a po organizační a odborné 
stránce zabezpečuje výchovně vzdělávací akce v rámci přípravy 
justičních a právních čekatelů a soustavné vzdělávání soudců, státních 
zástupců a dalších osob, působících v justici. Tuto činnost vykonává 
Justiční akademie v úzké součinnosti se soudy a státními 
zastupitelstvími tak, aby co nejlépe odpovídala jejich potřebám. 

  

  6/2002 ve 
znění 
192/2003 

§ 132 Justiční akademie v rámci své výchovné a vzdělávací činnosti zejména 
a) organizuje a provádí adaptační kurzy, semináře a přednášky pro 
justiční a právní čekatele a podílí se na výběru osob, které se ucházejí o 
přijetí do pracovního poměru justičního nebo právního čekatele, 
  
b) připravuje a provádí vzdělávací akce zaměřené na zvyšování odborné 
úrovně soudců a státních zástupců, 
  
c) zajišťuje odborné vzdělávání dalších osob a plní další úkoly, stanoví-
li tak zvláštní právní předpis nebo ministerstvo. 
 

  

  283/1993 
ve znění 
192/2003 

§ 24 odst. 3 (3) Státní zástupce je povinen dbát soustavným vzděláváním o 
prohlubování svých odborných právních a dalších znalostí potřebných 
pro řádný výkon funkce. K tomu vedle samostatného studia využívá 
zejména vzdělávací akce, organizované Justiční akademií, případně 
státním zastupitelstvím a vysokými školami.  
 

  

  283/1993 
ve znění 
14/2002 

§ 24 odst. 5 (5) Státní zástupce přispívá svými znalostmi a schopnostmi při odborné 
přípravě a při odborném vzdělávání státních zástupců, soudců, právních 
a justičních čekatelů a dalších zaměstnanců státního zastupitelství a 
soudů organizovaném Justiční akademií, ministerstvem, státním 
zastupitelstvím nebo soudy. Nebrání-li tomu jeho povinnosti při výkonu 
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funkce, může státní zástupce přispívat svými znalostmi též při odborné 
přípravě zejména advokátů a advokátních koncipientů.  
 

Čl. 25 odst. 3 3. Při řádném zohlednění nezávislosti právní profese členské státy 
doporučí, aby osoby odpovědné za odbornou přípravu poskytly 
právníkům odbornou přípravu na obecné i odborné úrovni s cílem zlepšit 
jejich povědomí o potřebách obětí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 25 odst. 4 4. Členské státy prostřednictvím svých veřejných služeb nebo 
financování organizací na podporu obětí podpoří iniciativy umožňující, 
aby osoby poskytující služby podpory pro oběti nebo služby restorativní 
justice byly řádně proškoleny na úrovni přiměřené jejich kontaktu s 
oběťmi a dodržovaly profesní předpisy, s cílem zajistit, aby tyto služby 
byly poskytovány nestranně, s respektem a profesionálně. 

45/2013 § 38 Podpora ze strany státu 
 
(1) Ministerstvo podporuje činnost subjektů poskytujících pomoc 
obětem trestných činů poskytováním dotací ze státního rozpočtu za 
podmínek a v rozsahu stanovených tímto zákonem. Tím není dotčeno 
poskytování dotací podle jiného právního předpisu. 
  
(2) Dotaci ze státního rozpočtu podle odstavce 1 věty první mohou 
získat jen akreditované subjekty. Na udělení dotace není právní nárok. 

PT  

  45/2013 § 39 Subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů 
 
(1) Subjekt, který hodlá poskytovat pomoc obětem trestných činů podle 
tohoto zákona a získat dotaci ze státního rozpočtu na svou činnost, se 
musí akreditovat pro jednu nebo obě služby, kterými jsou 
  
a) poskytování právních informací a 
  
b) restorativní programy. 
  
(2) Služby psychologického a sociálního poradenství jsou oprávněny 
obětem poskytovat subjekty, které získaly oprávnění pro poskytování 
sociálního poradenství a služeb sociální prevence na základě rozhodnutí 
o registraci podle zákona upravujícího poskytování sociálních služeb. 
Dotace ze státního rozpočtu na tyto služby náleží subjektu jen podle 
zákona upravujícího poskytování sociálních služeb. 
  
(3) Akreditací pro službu poskytování právních informací nejsou 
dotčena ustanovení o zastupování v řízení podle jiných právních 
předpisů. 

  

  45/2013 § 40 Podmínky pro udělení akreditace 
 
 (1) Podmínkou pro udělení akreditace je 
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a) doložení popisu realizace poskytovaných služeb, který je v souladu se 
standardy kvality poskytovaných služeb (§ 44 odst. 2), 
  
b) skutečnost, že žadatel je právnickou osobou, která byla založena za 
jiným účelem, než je podnikání, 
  
c) vlastnické nebo jiné užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž 
budou poskytovány služby, 
  
d) poskytování pomoci obětem žadatelem nejméně po dobu jednoho 
roku před podáním žádosti podle tohoto zákona, 
  
e) bezúhonnost žadatele a všech fyzických osob, které budou služby 
poskytovat, 
  
f) odborná způsobilost alespoň jedné fyzické osoby, která bude 
garantovat úroveň služeb spočívajících v poskytování právních 
informací, 
  
g) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služeb 
podle tohoto zákona. 
  
 (2) Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně 
odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z 
nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při poskytování služeb 
nebo činností s nimi srovnatelných, anebo ten, jehož odsouzení pro tyto 
trestné činy bylo zahlazeno nebo se na něj z jiných důvodů hledí, jako 
by nebyl odsouzen. 
  
 (3) Za odborně způsobilou k poskytování právních informací 
se považuje osoba, která získala úplné vysokoškolské vzdělání v oboru 
právo v magisterském studijním programu. 

  45/2013 § 44 Povinnosti akreditovaných subjektů 
 
(1) Akreditovaný subjekt je povinen 
  
a) poskytnout oběti bezplatně službu podle § 5 a § 6 odst. 3 v rozsahu 
akreditace, 
  
b) poskytnout oběti informace podle § 9, 
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Celex: 32012L0029 Lhůta pro implementaci 16. 11. 2015 Úřední věstník                     L 315/57 Gestor MSp Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/29/EU ze dne 25. 10. 2012, kterou se zavádí 

minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 
Rady 2001/220/SVV 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
c) vést evidenci obětí, které požádaly o poskytnutí služby, a 
poskytnutých služeb, 
  
d) dodržovat standardy kvality poskytovaných služeb stanovené 
prováděcím právním předpisem. 
  
(2) Standardy kvality poskytovaných služeb jsou souborem kritérií, 
jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování 
jednotlivých služeb poskytovaných obětem v oblasti personálního a 
provozního zabezpečení a v oblasti vztahů mezi akreditovaným 
subjektem a obětí, které je služba poskytována. 
  

Čl. 25 odst. 5 5. V souladu s příslušnými povinnostmi, povahou a úrovní kontaktu 
pracovníka s oběťmi se školení zaměří na to, aby se pracovníkovi 
umožnilo oběti uznat a zacházet s nimi s respektem, profesionálně a bez 
diskriminace. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 26 odst. 1 Spolupráce a koordinace služeb  
1. Členské státy přijmou vhodná opatření pro usnadnění spolupráce mezi 
členskými státy, která umožní zlepšení přístupu obětí k jejich právům 
stanoveným v této směrnici a podle vnitrostátních právních předpisů. 
Cílem této spolupráce je přinejmenším  
a) výměna osvědčených postupů;  
b) konzultace v jednotlivých případech a  
c) podpora evropských sítí zabývajících se otázkami, které přímo souvisí 
s právy obětí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 26 odst. 2 2. Členské státy přijmou vhodná opatření, rovněž prostřednictvím 
internetu, zaměřená na zvýšení povědomí o právech stanovených v této 
směrnici, snížení rizika viktimizace a minimalizaci negativního dopadu 
trestného činu a rizika sekundární a opakované viktimizace,zastrašování 
a odvety, zejména zaměřením se na ohrožené skupiny, jako jsou děti, 
oběti násilí na základě pohlaví a násilí v rámci úzkého svazku. Taková 
opatření mohou zahrnovat informační kampaně a kampaně na zvýšení 
povědomí a výzkumné a vzdělávací programy, a to případně ve 
spolupráci s příslušnými organizacemi občanské společnosti a dalšími 
zúčastněnými stranami. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 27 Článek 27 
Provedení 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Celex: 32012L0029 Lhůta pro implementaci 16. 11. 2015 Úřední věstník                     L 315/57 Gestor MSp Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/29/EU ze dne 25. 10. 2012, kterou se zavádí 

minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 
Rady 2001/220/SVV 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
/ ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 
pro dosažení souladu s touto směrnicí do 16. listopadu 2015. 
2. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

Čl. 28 Článek 28 
Poskytování údajů a statistik 
Poprvé do 16. listopadu 2017 a poté každé tři roky sdělí členské státy 
Komisi dostupné údaje o tom, jak a v jaké míře měly oběti přístup ke 
svým právům stanoveným v této směrnici. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 29 Článek 29 
Zpráva 
Do 16. listopadu 2017 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu, ve které zhodnotí, do jaké míry členské státy přijaly opatření 
nezbytná k dosažení souladu s touto směrnicí, včetně popisu opatření 
přijatých podle článků 8, 9 a 23, společně s případnými legislativními 
návrhy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 30 Článek 30 
Nahrazení rámcového rozhodnutí 2001/220/SVV 
Rámcové rozhodnutí 2001/220/SVV se nahrazuje ve vztahu k členským 
státům, které se účastní přijímání této směrnice, aniž jsou tím dotčeny 
povinnosti členských států týkající se lhůt pro jeho provedení ve 
vnitrostátním právu. 
Ve vztahu k členským státům, které se účastní přijímání této směrnice, 
se odkazy na uvedené rámcové rozhodnutí považují za odkazy na tuto 
směrnici. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 31 Článek 31 
Vstup v platnost 
Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 32 Článek 32 
Určení 
Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 
č 

Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 
předpisu 

1.  141/1961 ZÁKON  ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) 01.01.1962 
2.  45/2013 Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) 25.02.2013  

01.04.2013 
01.05.2013 
01.08.2013 

3.  550/1992 SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí, že byla sjednána Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních. 14.07.1992 
4.  265/2001 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony 
01.01.2002 

5.  52/2009 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.04.2009 
6.  207/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 01.08.2011 
7.  193/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
01.07.2012 

8.  181/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2011 
9.  178/1990 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád 01.07.1990 
10.  292/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích 01.01.1994 
11.  25/1993 Zákon České národní rady ze dne 21. prosince 1992, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 01.01.1993 
12.  283/2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 

Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
01.07.2004 

13.  253/2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2006 
14.  274/2008 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky    01.01.2009 
15.  459/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2012 
16.  321/2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů  
30.06.2006 

17.  41/2009 Zákon, o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 01.03.2009 
18.  192/2003 Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
01.07.2003 

19.  349/2005 Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 
znění pozdějších předpisů 

13.9.2005 

20.  79/2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.04.2006 
21.  314/2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 

01.10.2008 

22.  108/2006 Zákon o sociálních službách 01.01.2007 
23.  137/2001 Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2001 
24.  6/2002 Zákon o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2002 
25. 348/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
01.01.2012 

26. 48/1973 ZÁKON ze dne 25. dubna 1973, kterým se mění a doplňuje trestní řád 01.07.1973 
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27. 558/1991 ZÁKON ze dne 11. prosince 1991, kterým se mění a doplňují trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství 01.01.1992 
28. 152/1995 ZÁKON ze dne 29. června 1995, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších 
soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 

01.09.1995 

29. 257/2000 Zákon o probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2001 
30. 148/1998 ZÁKON ze dne 11. června 1998 o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 01.11.1998 
31. 361/2003 ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007 
32. 105/2013 ZÁKON ze dne 20. března 2013 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních  30.04.2013 
33. 394/2005 ZÁKON ze dne 15. září 2005, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 01.10.2005 
34. 413/2005 ZÁKON ze dne 21. září 2005 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006 
35. 29/2007 ZÁKON ze dne 30. ledna 2007, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před 

domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
20.2.2007 

36. 40/2009 ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník 01.01.2010 
37. 206/2009 ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2009 
38. 306/2009 ZÁKON ze dne 7. srpna 2009, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony 01.01.2010 
39. 341/2011 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 23.11.2011 
40. 366/2011 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
06.12.2011 

41. 89/2012 ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník 01.01.2014 
42. 104/2013 Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 01.01.2014 
43. 384/2008 ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony  20.10.2008 
44. 14/2002 ZÁKON ze dne 18. prosince 2001, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých 

dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších 
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. 

01.03.2002 

45. 313/2013 ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 04.10.2013 
48. 390/2012 ZÁKON ze dne 6. září 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 08.12.2012 
49. 330/2011 ZÁKON ze dne 7. října 2011, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád), ve znění pozdějších předpisů 
14.11.2011 

50. 283/1993 ZÁKON ze dne 9. listopadu 1993 o státním zastupitelství 01.01.1994 
51. 218/2003 ZÁKON ze dne 25. června 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů  01.01.2004 
52. 273/2008 ZÁKON ze dne 17. července 2008 o Policii České republiky 01.01.2009 
53 55/2017 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
18. 03. 2017 

54. 56/2017 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 
77/2015 Sb., a další související zákony 

01. 04. 2017 

55. 59/2017 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017 o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů 01. 01. 2018 
56. 86/2015 ZÁKON ze dne 19. března 2015, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 
01. 06. 2015 

57. 264/2016 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona 01. 01. 2017 
58. 254/2014 ZÁKON ze dne ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
01. 01. 2015 

59 85/1996 ZÁKON ze dne 13. března 1996 o advokacii 01. 07. 1996 
60 258/2017 ZÁKON ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský 

řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 

01. 07. 2018 

61 183/2017 ZÁKON ze dne 9. června 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 01. 07. 2017 
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2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č

. 
Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  8458 MPSV Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
související zákony 

Návrh 
projednáván 
Poslaneckou 
sněmovnou 
Parlamentu ČR 
jako tisk č. 1081 

Projednáno 
vládou dne 29. 3. 
2017; schváleno 

1. 1. 2018 

2.  8847 MV Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů Návrh 
projednáván 
Poslaneckou 
sněmovnou 
Parlamentu ČR 
jako tisk č. 139 

Projednáno 
vládou 21. 3. 
2018; schváleno 

konec května 
2018 

3.  9600 MPS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a 
mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony 
 

 květen 2019 duben 2020 

4.        
 

3. Poznámky  
Poř.č

. 
Text poznámky 

1) ČR požadavek implementuje tím, že doručuje poškozeným celý rozsudek nebo usnesení, včetně odůvodnění  
2) ČR požadavek implementuje tím, že některé informace jsou oběti poskytovány na žádost (např. dle § 11 z.č. 45/2013 Sb.) 
3) Vyhláška č. 119/2013 Sb. upravuje standardy kvality akreditovaných programů. 
4) Zde se navíc uplatní též dohoda Bílého kruhu bezpeční (BKB, Victim Support Europe) uzavřená dne 13. 8. 2010 s Policií České republiky, která upravuje společný postup, jehož cílem je co nejrychlejší 

zprostředkování odborné a bezplatné pomoci oběti (či pozůstalým po obětech) úmyslné násilné trestné činnosti. 
5) K čl. 11 odst. 4 - Pokud bude opravný prostředek ze strany poškozeného proti usnesení o zastavení trestního stíhání přípustný i v řízení před soudem, pak jej bude možné uplatnit proti všem rozhodnutím v první 

instanci. 
6) V případě podmíněného odložení podání návrhu na potrestání a podmíněného zastavení trestního stíhání není vyžadován souhlas poškozeného, nicméně poškozený má právo proti takovým rozhodnutím podat 

stížnost. 
7) K čl. 23 odst. 2 písm. a)  

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2009 -2010, stanoveného úkolu 5.3 „Zajistit optimální využívání speciálních výslechových místností pro traumatizované oběti a svědky trestné 
činnosti (zejména ženy a děti)“. 
 
Díky Programu zřizování speciálních výslechových místností pro dětské oběti a svědky Ministerstva vnitra, který realizoval v roce 2007 Odbor prevence kriminality ve spolupráci s Policejním prezídiem ČR a 
dále díky dotačním titulům Odboru prevence kriminality bylo do roku 2012  dosud zřízeno nebo inovováno celkem 36 Speciálních výslechových místností pro dětské oběti a svědky, a to v policejních objektech, 
ale také v civilních objektech (Praha, Beroun, Mělník, Kladno, Příbram, Slabec u Lišova, Plzeň, Klatovy, Liberec, Česká Lípa, Semily, Most, Rumburk, Chomutov, Kadaň, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, 
Náchod, Hradec Králové 2x, Cheb, Třebíč, Jihlava, Brno 3x, Blansko, Hodonín, Jeseník, Olomouc, Přerov, Ostrava, Frýdek – Místek, Opava, Krnov, Zlín). 
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Hlavním cílem je zamezení sekundární viktimizace dětských obětí v rámci trestního řízení a posilování zákonnosti a kvality úkonů v trestním řízení, kde děti vystupují jako oběti či svědci. Tyto místnosti jsou 
upraveny a vybaveny dle Standardů policejního prezídia tak, aby vzbuzovaly uklidňující atmosféru a dítě nebylo prostorem traumatizováno. Tyto místnosti jsou také vybaveny audio-vizuální technikou, která 
umožňuje kvalitní záznam výslechu. 
 
Koordinační skupiny specialistů SKPV (dále jen KS) zařazených na problematice mravnosti a mládeže. V této pracovní skupině jsou zástupci všech krajských ředitelství Policie ČR. 
 
Na jednání KS dne 22.března 2011 se členové skupiny dohodli, že je nezbytné zajistit pravidelné vzdělávání policistů, a to také s ohledem na nově příchozí pracovníky. Za tím účelem bylo navrženo ustanovení 
úzké, expertní skupiny v rámci KS. Dalším úkolem této expertní skupiny je připravit nové standardy pro vybavení speciálních výslechových místností. 
 
Členové skupiny působí také jako odborní garanti při zřizování nových výslechových místností (i v rámci krajských a městských programů prevence kriminality). 
 
Základem práce policisty-specialisty je dodržování ustanovení trestního řádu, trestního zákona a interních aktů řízení. Specialisté na problematiku mládeže jsou pravidelně proškolováni na instrukčně-
metodických zaměstnáních nejméně 1 x ročně. 
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Celex: 32016L0681 Lhůta pro implementaci 25.05.2018 Úřední věstník                     L 119 2016 Gestor MV Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence 

cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
Čl. 1 odst. 1 1. Tato směrnice upravuje:  

 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 1 odst. 1 
písm. a) 

a) předávání údajů PNR leteckými dopravci na letech mimo EU, 273/2008 § 79 odst. 1 (1) Policie může zpracovávat osobní údaje včetně citlivých údajů bez 
souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), pokud 
je to nezbytné pro plnění jejích úkolů. 
 

PT  

Čl. 1 odst. 1 
písm. b) 

b) zpracování údajů uvedených v písmenu a), včetně jejich 
shromažďování, používání a uchovávání členskými státy a vzájemné 
výměny mezi nimi. 

273/2008 § 85 odst. 1 (1) Policie může při plnění svých úkolů 
 a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; pokud je to 
možné, policie osobní údaje takto označí, 
 b) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly 
shromážděny, 
 c) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod 
záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti, 
 d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, 
za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a 
stíhání trestných činů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně 
pátrání po osobách a věcech a zajištění bezpečnosti České republiky. 
 

PT  

Čl. 1 odst. 2 2. Údaje PNR shromážděné v souladu s touto směrnicí mohou být 
zpracovány pouze pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti, jak je 
stanoveno v čl. 6 odst. 2 písm. a), b) a c). 

273/2008 § 86 písm. a) Při zpracovávání osobních údajů podle § 85 policie 
a) stanoví účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovávány, 

PT  

Čl. 2 odst. 1 1. Jestliže se členský stát rozhodne používat tuto směrnici na lety 
uvnitř EU, oznámí to písemně Komisi. Členský stát může toto 
oznámení učinit nebo odvolat kdykoliv. Komise toto oznámení a 
případné odvolání zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. 

8847   NT  

  8847     
Čl. 2 odst. 2 2. Pokud je učiněno oznámení uvedené v odstavci 1, použijí se 

všechna ustanovení této směrnice na lety uvnitř EU, jako by se 
jednalo o lety mimo EU, a na údaje PNR na letech uvnitř EU, jakoby 
se jednalo o údaje PNR na letech mimo EU. 

8847   NT  

  8847     
Čl. 2 odst. 3 3. Členský stát se může rozhodnout, že tuto směrnici bude 

uplatňovat pouze na vybrané lety uvnitř EU. V okamžiku přijetí 
tohoto rozhodnutí členský stát určí lety, které považuje za nezbytné 
pro dosažení cílů této směrnice. Členský stát se může kdykoliv 
rozhodnout změnit výběr takto určených letů uvnitř EU. 

8847   NT  

  8847     
Čl. 3 Pro účely této směrnice se rozumí:   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
Čl. 3 odst. 1 1) „leteckým dopravcem“ podnik letecké dopravy s platnou provozní 49/1997 § 2 odst. 10 (10) Leteckým dopravcem se rozumí osoba oprávněná provozovat PT  
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
licencí nebo rovnocenným dokladem, který mu umožňuje 
provozovat leteckou dopravu cestujících; 

ve znění 
127/2014 
261/2017 

obchodní leteckou dopravu na základě licence nebo jiného obdobného 
oprávnění. 

Čl. 3 odst. 2 2) „letem mimo EU“ jakýkoliv plánovaný nebo neplánovaný let 
provozovaný leteckým dopravcem ze třetí země, jenž má přistát na 
území členského státu, nebo let odlétající z území členského státu, 
jenž má přistát ve třetí zemi, v obou případech včetně letů s 
mezipřistáním na území členských států nebo třetích zemí; 

8847   NT  

Čl. 3 odst. 3 3) „letem uvnitř EU“ jakýkoliv plánovaný nebo neplánovaný let 
provozovaný leteckým dopravcem z území členského státu, jenž má 
přistát na území jednoho nebo několika jiných členských států bez 
mezipřistání na území třetí země; 

8847   NT  

  8847     
Čl. 3 odst. 4 4) „cestujícím“ každá osoba, včetně cestující na letech s přestupem a 

tranzitních letech, kromě členů posádky, která je nebo má být se 
souhlasem leteckého dopravce letecky přepravena, přičemž tento 
souhlas je vyjádřen zápisem této osoby na seznam cestujících; 

8847   NT  

Čl. 3 odst. 5 5) „jmennou evidencí cestujících (dále jen „PNR“)“ evidence 
cestovních požadavků každého cestujícího, která obsahuje všechny 
potřebné informace, jež umožňují rezervujícím a zúčastněným 
leteckým dopravcům zpracovávat a kontrolovat rezervace u každé 
cesty rezervované kterýmkoliv cestujícím nebo jeho jménem bez 
ohledu na to, zda je uvedena v rezervačních systémech, kontrolních 
systémech odletů užívaných pro přihlášení cestujících k letu nebo 
jiných rovnocenných systémech poskytujících stejné funkce; 

8847   NT  

  8847     
Čl. 3 odst. 6 6) „rezervačním systémem“ vnitřní systémy leteckého dopravce, ve 

kterých jsou údaje PNR shromažďovány pro účely zpracování 
rezervací; 

8847   NT  

Čl. 3 odst. 7 7) „metodou dodávání“ metoda, v jejímž rámci letečtí dopravci 
předávají údaje PNR uvedené v příloze I do databáze orgánu, který 
je požaduje; 4.5.2016 L 119/137 Úřední věstník Evropské unie CS 

8847   NT  

Čl. 3 odst. 8 8) „teroristickými trestnými činy“ trestné činy podle vnitrostátního 
práva uvedené v článcích 1 až 4 rámcového rozhodnutí 
2002/475/SVV; 

8847   NT  

  8847     
Čl. 3 odst. 9 9) „závažným trestným činem“ trestný čin uvedený v příloze II, za 

který lze podle vnitrostátního práva členského státu uložit trest 
odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené s odnětím svobody s 

8847   NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
horní hranicí trestní sazby v délce nejméně tří let; 

  8847     
Čl. 3 odst. 10 10) „depersonalizací maskováním prvků údajů“ postup, kterým se 

určité prvky údajů, jež by mohly sloužit k přímé identifikaci 
subjektu údajů, pro uživatele zneviditelní. 

8847   NT  

Čl. 4 odst. 1 1. Každý členský stát zřídí nebo určí orgán příslušný pro prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti či pobočku tohoto orgánu jako svůj „útvar 
pro informace o cestujících“. 

8847   PT  

  273/2008 § 6 odst. 1 (1) Policii tvoří útvary, jimiž jsou 
a) Policejní prezidium České republiky (dále jen „policejní prezidium“) 
v čele s policejním prezidentem, 
b) útvary policie s celostátní působností, 
c) krajská ředitelství policie (dále jen „krajské ředitelství“), 
d) útvary zřízené v rámci krajského ředitelství. 
 

  

  273/2008 § 6 odst. 3 (3) Policejní prezidium řídí činnost policie. 
 

  

  273/2008 § 79 odst. 1 (1) Policie může zpracovávat osobní údaje včetně citlivých údajů bez 
souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), pokud 
je to nezbytné pro plnění jejích úkolů. 
 

  

  273/2008 § 85 odst. 1 (1) Policie může při plnění svých úkolů 
 a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; pokud je to 
možné, policie osobní údaje takto označí, 
 b) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly 
shromážděny, 
 c) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod 
záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti, 
 d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, 
za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a 
stíhání trestných činů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně 
pátrání po osobách a věcech a zajištění bezpečnosti České republiky. 

  

Čl. 4 odst. 2 2. Útvar pro informace o cestujících je odpovědný za: 273/2008 § 79 odst. 1 (1) Policie může zpracovávat osobní údaje včetně citlivých údajů bez 
souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), pokud 
je to nezbytné pro plnění jejích úkolů. 
 

PT  

  8847     
Čl. 4 odst. 2 
písm. a) 

a) shromažďování údajů PNR od leteckých dopravců a uchovávání, 
zpracování a předávání těchto údajů nebo výsledků jejich zpracování 
příslušným orgánům uvedeným v článku 7; 

8847   PT  
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
  273/2008 § 85 odst. 1 (1) Policie může při plnění svých úkolů 

a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; pokud je to 
možné, policie osobní údaje takto označí,  
b) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly 
shromážděny, 
c) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod 
záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti, 
d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, 
za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a 
stíhání trestných činů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně 
pátrání po osobách a věcech a zajištění bezpečnosti České republiky. 
 

  

Čl. 4 odst. 2 
písm. b) 

b) výměnu údajů PNR a výsledků jejich zpracování s útvary pro 
informace o cestujících jiných členských států a s Europolem v 
souladu s články 9 a 10. 

8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80 odst. 1 
písm. a) 

(1) Policie předává nebo zpřístupňuje osobní údaje, 
a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní 
smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 
 

  

  273/2008 § 80 odst. 6 
písm. b) bod 
2 

(6) Policie může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje do 
zahraničí 
a) při využívání informačního systému vytvořeného státy, které jsou 
vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných 
hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie27) (dále jen 
„Schengenský informační systém“), v rozsahu a za účelem stanoveným 
těmito mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie, nebo 
b) při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování veřejného pořádku a 
bezpečnosti 
1. mezinárodní organizaci Interpol, 
2. Evropskému policejnímu úřadu, 
3. zahraničnímu bezpečnostnímu sboru, nebo 
4. příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v 
rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy 
Evropské unie o policejní spolupráci 

  

Čl. 4 odst. 3 3. Pracovníci útvaru pro informace o cestujících mohou být vysláni z 
příslušných orgánů. Členské státy poskytnou útvarům pro informace 
o cestujících odpovídající prostředky, aby mohly plnit své úkoly. 

8847   NT  

Čl. 4 odst. 4 4. Dva nebo více členských států (dále jen „zúčastněné členské 
státy“) mohou zřídit nebo určit jediný orgán, který slouží jako jejich 

8847   PT  
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
útvar pro informace o cestujících. Takový útvar pro informace o 
cestujících se zřídí v jednom ze zúčastněných členských států a je 
považován za vnitrostátní útvar pro informace o cestujících všech 
zúčastněných členských států. Zúčastněné členské státy se společně 
dohodnou na podrobných pravidlech pro provoz tohoto útvaru pro 
informace o cestujících a dodržují požadavky stanovené v této 
směrnici. 

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80a (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné 
nebo předávané 
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým 
mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen 
„přidružený stát“) nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu 
Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo 
informačním systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii 
anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský 
informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané evropskému 
orgánu anebo evropskému informačnímu systému, v rozsahu a za 
podmínek stanovených zákonem. 
(2) Policie při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo 
předaných podle odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím 
orgánem na základě příslušného předpisu Evropské unie o policejní 
spolupráci. 
(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem 
Evropské unie o policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření 
členského státu Evropské unie, přidruženého státu nebo evropského 
orgánu, policie stanoví tomuto členskému státu Evropské unie, 
přidruženému státu nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, ve které 
má zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve stanovené 
lhůtě své vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným 
postupem souhlasí. 

  

Čl. 4 odst. 5 5. Do jednoho měsíce od zřízení útvaru pro informace o cestujících 
oznámí každý členský stát tuto skutečnost Komisi a může své 
oznámení kdykoliv změnit. Komise toto oznámení a jeho případné 
změny zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. 

8847   NT  

  8847     
Čl. 5 odst. 1 1. Útvar pro informace o cestujících jmenuje pracovníka pro ochranu 

údajů, který je odpovědný za sledování zpracování údajů PNR a 
dodržování příslušných záruk. 

8847   NT  
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
  8847     
Čl. 5 odst. 2 2. Členské státy poskytnou pracovníkům pro ochranu údajů 

příslušné prostředky, aby mohli účinně a nezávisle plnit své úkoly a 
povinnosti. 

8847   NT  

Čl. 5 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby subjekty údajů měly právo obrátit se na 
pracovníka pro ochranu údajů jako na jednotné kontaktní místo ve 
všech záležitostech souvisejících se zpracováním svých údajů PNR. 

8847   NT  

  8847     
Čl. 6 odst. 1 1. Údaje PNR předávané leteckými dopravci jsou shromažďovány 

útvarem pro informace o cestujících příslušného členského státu, jak 
je stanoveno v článku 8. Pokud údaje PNR předávané leteckými 
dopravci obsahují jiné údaje než údaje uvedené v příloze I, útvar pro 
informace o cestujících tyto údaje po obdržení ihned a trvale 
zlikviduje. 

8847   PT  

  273/2008 § 79 odst. 1 (1) Policie může zpracovávat osobní údaje včetně citlivých údajů bez 
souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), pokud 
je to nezbytné pro plnění jejích úkolů. 

  

Čl. 6 odst. 2 2. Útvar pro informace o cestujících zpracovává údaje PNR pouze 
pro tyto účely: 

8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

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

  

Čl. 6 odst. 2 
písm. a) 

a) posuzování cestujících před jejich plánovaným příletem do nebo 
odletem z členského státu za účelem identifikace osob, u kterých je 
vyžadováno další prověření příslušnými orgány uvedenými v článku 
7, případně Europolem podle článku 10, vzhledem k tomu, že tyto 
osoby mohou být zapojeny do teroristického trestného činu nebo 
závažného trestného činu. 

8847   PT  

  8847     
  8847     
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
  273/2008 

ve znění 
150/2011 

§ 80a (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné 
nebo předávané 
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým 
mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen 
„přidružený stát“) nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu 
Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo 
informačním systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii 
anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský 
informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané evropskému 
orgánu anebo evropskému informačnímu systému, v rozsahu a za 
podmínek stanovených zákonem. 
(2) Policie při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo 
předaných podle odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím 
orgánem na základě příslušného předpisu Evropské unie o policejní 
spolupráci. 
(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem 
Evropské unie o policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření 
členského státu Evropské unie, přidruženého státu nebo evropského 
orgánu, policie stanoví tomuto členskému státu Evropské unie, 
přidruženému státu nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, ve které 
má zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve stanovené 
lhůtě své vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným 
postupem souhlasí. 
 

  

  273/2008 § 85 odst. 1 (1) Policie může při plnění svých úkolů 
a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; pokud je to 
možné, policie osobní údaje takto označí, 
b) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly 
shromážděny, 
c) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod 
záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti, 
d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, 
za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a 
stíhání trestných činů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně 
pátrání po osobách a věcech a zajištění bezpečnosti České republiky. 
 

  

Čl. 6 odst. 2 
písm. b) 

b) reakce, na základě posouzení jednotlivých případů, po podání 
řádně zdůvodněné žádosti založené na dostatečných poznatcích 

8847   PT  
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
příslušných orgánů o poskytnutí a zpracování údajů PNR v 
konkrétních případech za účelem prevence, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristického trestného činu nebo závažného trestného činu 
nebo poskytnutí výsledků tohoto zpracování příslušným orgánům a 
případně Europolu; 

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80a (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné 
nebo předávané 
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým 
mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen 
„přidružený stát“) nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu 
Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo 
informačním systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii 
anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský 
informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané evropskému 
orgánu anebo evropskému informačnímu systému, v rozsahu a za 
podmínek stanovených zákonem. 
(2) Policie při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo 
předaných podle odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím 
orgánem na základě příslušného předpisu Evropské unie o policejní 
spolupráci. 
(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem 
Evropské unie o policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření 
členského státu Evropské unie, přidruženého státu nebo evropského 
orgánu, policie stanoví tomuto členskému státu Evropské unie, 
přidruženému státu nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, ve které 
má zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve stanovené 
lhůtě své vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným 
postupem souhlasí. 
 

  

  273/2008 § 85 odst. 1 (1) Policie může při plnění svých úkolů 
a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; pokud je to 
možné, policie osobní údaje takto označí, 
b) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly 
shromážděny, 
c) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod 
záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti, 
d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, 
za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
stíhání trestných činů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně 
pátrání po osobách a věcech a zajištění bezpečnosti České republiky. 
 

Čl. 6 odst. 2 
písm. c) 

c) analýza údajů PNR za účelem aktualizace nebo vytvoření nových 
kritérií, která mají být použita při posuzování prováděných podle 
odst. 3 písm. b) s cílem identifikovat osoby, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu nebo do závažného 
trestného činu. 

8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80a (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné 
nebo předávané 
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým 
mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen 
„přidružený stát“) nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu 
Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo 
informačním systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii 
anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský 
informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané evropskému 
orgánu anebo evropskému informačnímu systému, v rozsahu a za 
podmínek stanovených zákonem. 
(2) Policie při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo 
předaných podle odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím 
orgánem na základě příslušného předpisu Evropské unie o policejní 
spolupráci. 
(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem 
Evropské unie o policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření 
členského státu Evropské unie, přidruženého státu nebo evropského 
orgánu, policie stanoví tomuto členskému státu Evropské unie, 
přidruženému státu nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, ve které 
má zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve stanovené 
lhůtě své vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným 
postupem souhlasí. 
 

  

  273/2008 § 85 odst. 1 (1) Policie může při plnění svých úkolů 
a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; pokud je to 
možné, policie osobní údaje takto označí, 
b) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly 
shromážděny, 
c) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti, 
d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, 
za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a 
stíhání trestných činů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně 
pátrání po osobách a věcech a zajištění bezpečnosti České republiky. 

Čl. 6 odst. 3 3. Při posuzování uvedeném v odst. 2 písm. a) může útvar pro 
informace o cestujících: 

8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80a (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné 
nebo předávané 
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým 
mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen 
„přidružený stát“) nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu 
Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo 
informačním systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii 
anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský 
informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané evropskému 
orgánu anebo evropskému informačnímu systému, v rozsahu a za 
podmínek stanovených zákonem. 
(2) Policie při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo 
předaných podle odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím 
orgánem na základě příslušného předpisu Evropské unie o policejní 
spolupráci. 
(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem 
Evropské unie o policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření 
členského státu Evropské unie, přidruženého státu nebo evropského 
orgánu, policie stanoví tomuto členskému státu Evropské unie, 
přidruženému státu nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, ve které 
má zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve stanovené 
lhůtě své vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným 
postupem souhlasí. 
 

  

  273/2008 § 85 odst. 1 (1) Policie může při plnění svých úkolů 
a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; pokud je to 
možné, policie osobní údaje takto označí, 
b) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly 
shromážděny, 
c) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod 
záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti, 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, 
za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a 
stíhání trestných činů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně 
pátrání po osobách a věcech a zajištění bezpečnosti České republiky. 
 

Čl. 6 odst. 3 
písm. a) 

a)porovnat údaje PNR s databázemi, jež mají význam z hlediska 
prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných 
činů a závažné trestné činnosti, včetně databází hledaných osob nebo 
předmětů nebo osob a předmětů, o nichž byl proveden záznam, a to 
v souladu s pravidly Unie a mezinárodními i vnitrostátními pravidly 
platnými pro tyto databáze; nebo 

8847   PT  

  8847     
  273/2008 

ve znění 
150/2011 

§ 80a (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné 
nebo předávané 
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým 
mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen 
„přidružený stát“) nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu 
Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo 
informačním systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii 
anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský 
informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané evropskému 
orgánu anebo evropskému informačnímu systému, v rozsahu a za 
podmínek stanovených zákonem. 
(2) Policie při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo 
předaných podle odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím 
orgánem na základě příslušného předpisu Evropské unie o policejní 
spolupráci. 
(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem 
Evropské unie o policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření 
členského státu Evropské unie, přidruženého státu nebo evropského 
orgánu, policie stanoví tomuto členskému státu Evropské unie, 
přidruženému státu nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, ve které 
má zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve stanovené 
lhůtě své vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným 
postupem souhlasí. 
 

  

  273/2008 § 85 odst. 1 (1) Policie může při plnění svých úkolů 
a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; pokud je to 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
možné, policie osobní údaje takto označí, 
b) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly 
shromážděny, 
c) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod 
záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti, 
d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, 
za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a 
stíhání trestných činů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně 
pátrání po osobách a věcech a zajištění bezpečnosti České republiky. 

Čl. 6 odst. 3 
písm. b) 

b) zpracovat údaje PNR na základě předem stanovených kritérií. 8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80a (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné 
nebo předávané 
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým 
mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen 
„přidružený stát“) nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu 
Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo 
informačním systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii 
anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský 
informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané evropskému 
orgánu anebo evropskému informačnímu systému, v rozsahu a za 
podmínek stanovených zákonem. 
(2) Policie při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo 
předaných podle odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím 
orgánem na základě příslušného předpisu Evropské unie o policejní 
spolupráci. 
(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem 
Evropské unie o policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření 
členského státu Evropské unie, přidruženého státu nebo evropského 
orgánu, policie stanoví tomuto členskému státu Evropské unie, 
přidruženému státu nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, ve které 
má zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve stanovené 
lhůtě své vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným 
postupem souhlasí. 
 

  

  273/2008 § 85 odst. 1 (1) Policie může při plnění svých úkolů 
a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; pokud je to 
možné, policie osobní údaje takto označí, 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
b) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly 
shromážděny, 
c) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod 
záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti, 
d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, 
za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a 
stíhání trestných činů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně 
pátrání po osobách a věcech a zajištění bezpečnosti České republiky. 

Čl. 6 odst. 4 4. Jakékoliv posouzení cestujících před jejich plánovaným příletem 
do nebo odletem z členského státu na základě předem stanovených 
kritérií uvedených v odst. 3 písm. b) se provádí nediskriminačním 
způsobem. Tato předem stanovená kritéria musí být cílená, 
přiměřená a specifická. Členské státy zajistí, aby útvar pro informace 
o cestujících ve spolupráci s příslušnými orgány uvedenými v článku 
7 stanovil a pravidelně přezkoumával tato kritéria. Tato kritéria 
nesmí být za žádných okolností založena na rasovém ani etnickém 
původu dané osoby, jejích politických názorech, náboženském či 
filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, 
zdraví, sexuálním životě nebo sexuální orientaci. 

8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80a (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné 
nebo předávané 
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým 
mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen 
„přidružený stát“) nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu 
Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo 
informačním systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii 
anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský 
informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané evropskému 
orgánu anebo evropskému informačnímu systému, v rozsahu a za 
podmínek stanovených zákonem. 
(2) Policie při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo 
předaných podle odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím 
orgánem na základě příslušného předpisu Evropské unie o policejní 
spolupráci. 
(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem 
Evropské unie o policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření 
členského státu Evropské unie, přidruženého státu nebo evropského 
orgánu, policie stanoví tomuto členskému státu Evropské unie, 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
přidruženému státu nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, ve které 
má zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve stanovené 
lhůtě své vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným 
postupem souhlasí. 
 

  273/2008 § 85 odst. 1 (1) Policie může při plnění svých úkolů 
a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; pokud je to 
možné, policie osobní údaje takto označí, 
b) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly 
shromážděny, 
c) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod 
záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti, 
d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, 
za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a 
stíhání trestných činů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně 
pátrání po osobách a věcech a zajištění bezpečnosti České republiky. 

  

Čl. 6 odst. 5 5. Členské státy zajistí, aby byl každý pozitivní výsledek 
automatizovaného zpracování údajů PNR provedeného podle odst. 2 
písm. a) individuálně přezkoumán neautomatizovanými prostředky s 
cílem ověřit, zda je nezbytné, aby příslušný orgán podle článku 7 
provedl určitý úkon podle vnitrostátního práva. 

273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80a (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné 
nebo předávané 
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým 
mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen 
„přidružený stát“) nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu 
Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo 
informačním systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii 
anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský 
informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané evropskému 
orgánu anebo evropskému informačnímu systému, v rozsahu a za 
podmínek stanovených zákonem. 
(2) Policie při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo 
předaných podle odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím 
orgánem na základě příslušného předpisu Evropské unie o policejní 
spolupráci. 
(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem 
Evropské unie o policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření 
členského státu Evropské unie, přidruženého státu nebo evropského 
orgánu, policie stanoví tomuto členskému státu Evropské unie, 
přidruženému státu nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, ve které 
má zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve stanovené 
lhůtě své vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
postupem souhlasí. 
 

  273/2008 § 85 odst. 1 (1) Policie může při plnění svých úkolů 
a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; pokud je to 
možné, policie osobní údaje takto označí, 
b) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly 
shromážděny, 
c) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod 
záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti, 
d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, 
za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a 
stíhání trestných činů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně 
pátrání po osobách a věcech a zajištění bezpečnosti České republiky. 

  

Čl. 6 odst. 6 6. Útvar pro informace o cestujících daného členského státu předá 
údaje PNR osob identifikovaných podle odst. 2 písm. a) nebo 
výsledky zpracování těchto údajů k dalšímu prověření příslušným 
orgánům téhož členského státu uvedeným v článku 7. Tato předání 
mohou být provedena pouze na základě posouzení jednotlivých 
případů a v případě automatizovaného zpracování údajů PNR po 
individuálním přezkumu neautomatizovanými prostředky. 

8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80a odst. 1 (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné 
nebo předávané 
  
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým 
mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen 
„přidružený stát“) nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu 
Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
  
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo 
informačním systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii 
anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský 
informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané evropskému 
orgánu anebo evropskému informačnímu systému, 
v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem. 

  

Čl. 6 odst. 7 7. Členské státy zajistí, aby měl pracovník pro ochranu údajů přístup 
ke všem údajům zpracovávaným útvarem pro informace o 
cestujících. Má-li pracovník pro ochranu údajů za to, že zpracování 
jakéhokoliv údaje nebylo zákonné, může postoupit věc 
vnitrostátnímu orgánu dohledu. 

101/2000 
ve znění 
439/2004 
170/2007 

§ 29 odst. 1 
písm. a) 

(1) Úřad 
 
a) provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při 
zpracování osobních údajů, 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
  8982     
  8847     
  101/2000 

ve znění 
439/2004 
170/2007 

§ 29 odst. 1 
písm. c) 

(1) Úřad 
 
c) přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených 
zákonem při zpracování osobních údajů a informuje o jejich vyřízení, 
 

  

  8982     
  8847     
Čl. 6 odst. 8 8. Uchovávání, zpracování a analýza údajů PNR se provádí 

výhradně na zabezpečeném místě nebo místech na území členských 
států. 

8847   PT  

  273/2008 § 3 Policie působí na území České republiky, nestanoví-li tento zákon nebo 
jiný právní předpis jinak. 
 

  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 60 odst. 2 (2) Zpracovávané informace musí policie zabezpečit před 
neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou nebo odcizením, 
zneužitím nebo jiným neoprávněným zpracováním. Policie dále učiní 
nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti 
provozovaného informačního systému. Tímto nejsou dotčeny povinnosti 
podle jiného právního předpisu. 

  

Čl. 6 odst. 9 9. V důsledku posuzování cestujících podle odst. 2 písm. a) tohoto 
článku nesmí být ohroženo právo vstupu u osob, které požívají práva 
Unie na volný pohyb na území dotčeného členského státu, stanovené 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES (1). 
Důsledky těchto posouzení, prováděných u letů uvnitř EU mezi 
členskými státy, na které se vztahuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 (2), musí být kromě toho v 
souladu s uvedeným nařízením. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  

Čl. 7 odst. 1 1. Každý členský stát přijme seznam příslušných orgánů 
oprávněných požadovat nebo přijímat údaje PNR nebo výsledek 
zpracování těchto údajů od útvarů pro informace o cestujících s 
cílem tyto informace dále přezkoumat nebo přijmout vhodné 
opatření za účelem prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné trestné činnosti. 

8847   PT  

  141/1961 § 7 Orgány činné v trestním řízení jsou povinny si navzájem pomáhat při 
plnění úkolů vyplývajících z tohoto zákona. 
 

  

  141/1961 
ve znění 

§ 12 odst. 1 (1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a 
policejní orgán. 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
149/1969 
178/1990 
292/1993 
265/2001 

  
 

  141/1961 
ve znění 
341/2011 
150/2016 
243/2016 

§ 12 odst. 2 (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 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, a dále porušením právních 
předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropských 
společenství, je-li toto zboží dopravováno přes státní hranice České 
republiky, a v případech porušení předpisů daňových, jsou-li celní 
orgány správcem daně podle zvláštních 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, 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
  
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. 
 

  273/2008 
ve znění 
105/2013 
205/2017 

§ 78 odst. 1 (1) Policie předává národnímu členovi Eurojustu, Národnímu 
bezpečnostnímu úřadu, Národnímu úřadu pro kybernetickou a 
informační bezpečnost, zpravodajským službám České republiky, 
Vojenské policii, ministerstvu, Vězeňské službě České republiky, Celní 
správě České republiky a dalším orgánům veřejné správy informace 
včetně informací zpracovávaných v policejních evidencích, které získala 
při plnění svých úkolů, je-li to nezbytné pro plnění úkolů v rámci jejich 
působnosti. 

  

  9600     
Čl. 7 odst. 2 2. Orgány uvedené v odstavci 1 jsou orgány, které jsou příslušné k 

prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné činnosti. 

8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 
 
 
 

§ 2 Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a 
majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle 
trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti 
svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo 
mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen 
„mezinárodní smlouva“) 

  

Čl. 7 odst. 3 3. Pro účely čl. 9 odst. 3 každý členský stát oznámí seznam svých 
příslušných orgánů Komisi do 25. května 2017, přičemž toto 
oznámení může kdykoliv změnit. Komise toto oznámení a veškeré 
jeho změny zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. 

8847   NT  

Čl. 7 odst. 4 4. Údaje PNR a výsledek zpracování těchto údajů obdržené od 
útvaru pro informace o cestujících mohou být dále zpracovávány 

8847   NT  
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
příslušnými orgány členských států pouze pro konkrétní účely 
prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných 
činů nebo závažné trestné činnosti. 

  8847     
Čl. 7 odst. 5 5. Odstavcem 4 nejsou dotčeny vnitrostátní pravomoci v oblasti 

vymáhání práva a justice v případě, že dojde k odhalení jiných 
trestných činů nebo ke zjištění informací o nich v průběhu výkonu 
donucovacího opatření následujícího po takovém zpracování. 

8847   PT  

  8847     
  273/2008 

ve znění 
150/2011 

§ 2 Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a 
majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle 
trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti 
svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo 
mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen 
„mezinárodní smlouva“) 

  

Čl. 7 odst. 6 6. Příslušné orgány nepřijmou žádné rozhodnutí, které má pro osobu 
nepříznivé právní účinky nebo se jí závažným způsobem dotýká, 
pouze na základě automatizovaného zpracování údajů PNR. Taková 
rozhodnutí nejsou přijímána na základě rasového nebo etnického 
původu dané osoby, jejích politických názorů, náboženského či 
filozofického přesvědčení, členství v odborových organizacích, 
zdraví, sexuálního života nebo sexuální orientace. 

8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 
183/2017 

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

  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80a (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné 
nebo předávané 
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým 
mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen 
„přidružený stát“) nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu 
Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo 
informačním systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský 
informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané evropskému 
orgánu anebo evropskému informačnímu systému, v rozsahu a za 
podmínek stanovených zákonem. 
(2) Policie při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo 
předaných podle odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím 
orgánem na základě příslušného předpisu Evropské unie o policejní 
spolupráci.  
(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem 
Evropské unie o policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření 
členského státu Evropské unie, přidruženého státu nebo evropského 
orgánu, policie stanoví tomuto členskému státu Evropské unie, 
přidruženému státu nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, ve které 
má zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve stanovené 
lhůtě své vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným 
postupem souhlasí. 
 

  273/2008 § 85 (1) Policie může při plnění svých úkolů 
a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; pokud je to 
možné, policie osobní údaje takto označí, 
b) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly 
shromážděny, 
c) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod 
záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti, 
d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, 
za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a 
stíhání trestných činů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně 
pátrání po osobách a věcech a zajištění bezpečnosti České republiky. 
(2) Policie zpracovává osobní údaje podle odstavce 1 odděleně od 
osobních údajů zpracovávaných při plnění jiných úkolů policie. 

  

Čl. 8 odst. 1 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která zajistí, aby letečtí 
dopravci předávali metodou „dodávání“ údaje PNR uvedené v 
příloze I v rozsahu, v jakém je již shromáždili v průběhu své 
obvyklé činnosti, do databáze útvaru pro informace o cestujících 
toho členského státu, na jehož území bude let přistávat nebo z jehož 
území bude let zahájen. V případech, kdy je let označen sdíleným 
kódem mezi jedním nebo více leteckými dopravci, nese povinnost 
předávat údaje jmenné evidence o všech cestujících daného letu 
letecký dopravce, který let provozuje. V případech, kdy let mimo 
EU zahrnuje jedno či více mezipřistání na letištích členských států, 
předá letecký dopravce údaje jmenné evidence o všech cestujících 

8847   NT  
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
útvarům pro informace o cestujících všech dotčených členských 
států. To platí i tehdy, když jedno či více mezipřistání na letištích 
různých členských států zahrnuje let uvnitř EU, avšak pouze ve 
vztahu ke členským státům, jež shromažďují údaje PNR na letech 
uvnitř EU. 

  8847     
Čl. 8 odst. 2 2. V případě, že letečtí dopravci shromáždili údaje API uvedené v 

bodě 18 přílohy I, avšak neuchovávají je stejnými technickými 
prostředky jakými uchovávají ostatní údaje PNR, přijmou členské 
státy opatření nezbytná k zajištění toho, aby letečtí dopravci tyto 
údaje předali metodou „dodávání“ útvaru pro informace o 
cestujících členských států uvedených v odstavci 1. V případě 
takového předání se na tyto údaje API vztahují všechna ustanovení 
této směrnice. 

8847   NT  

  8847     
  8847     
Čl. 8 odst. 3 3. Letečtí dopravci předávají údaje PNR elektronicky za použití 

společných protokolů a podporovaných datových formátů přijatých 
přezkumným postupem uvedeným v čl. 17 odst. 2, nebo, v případě 
technické poruchy, jakýmikoliv jinými vhodnými prostředky 
zajišťujícími odpovídající úroveň bezpečnosti: 

8847   NT  

  8847     
Čl. 8 odst. 3 
písm. a) 

a) 24 až 48 hodin před plánovaným časem odletu; a 8847   NT  

  8847     
Čl. 8 odst. 3 
písm. b) 

b) bezprostředně po uzavření letu, to znamená bezprostředně po 
nástupu cestujících na palubu letadla připraveného k odletu, kdy již 
není možné, aby cestující nastoupili na palubu nebo ji opustili. 

8847   NT  

  8847     
Čl. 8 odst. 4 4. Členské státy leteckým dopravcům umožní, aby předání údajů 

podle odst. 3 písm. b) omezili na aktualizaci předání podle písm. a) 
uvedeného odstavce. 

8847   NT  

  8847     
Čl. 8 odst. 5 5. Je-li přístup k údajům PNR nezbytný za účelem reakce na 

konkrétní a skutečné ohrožení související s teroristickými trestnými 
činy nebo závažnou trestnou činností, předají letečtí dopravci v 
jednotlivých případech na žádost útvaru pro informace o cestujících 
v souladu s vnitrostátním právem údaje PNR i v jiných okamžicích, 
než jsou uvedeny v odstavci 3. 

8847   NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie         IX.                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  32016L0681_180801.doc      str. 22 z 66   

Celex: 32016L0681 Lhůta pro implementaci 25.05.2018 Úřední věstník                     L 119 2016 Gestor MV Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence 
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Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
  8847     
  8847     
Čl. 9 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby u osob identifikovaných útvarem pro 

informace o cestujících v souladu s čl. 6 odst. 2 byly veškeré 
relevantní a nezbytné údaje PNR nebo výsledek jejich zpracování 
předány uvedeným útvarem pro informace o cestujících příslušným 
útvarům pro informace o cestujících ostatních členských států. Útvar 
pro informace o cestujících členského státu, který informace obdrží, 
je v souladu s čl. 6 odst. 6 předá svým příslušným orgánům. 

273/2008 
ve znění 
105/2013 

§ 89 Policie při plnění svých úkolů spolupracuje s mezinárodní organizací 
Interpol, Evropským policejním úřadem, příslušnými orgány a 
institucemi Evropské unie a jejích členských států a s jinými 
mezinárodními organizacemi, s mezinárodními trestními soudy, 
mezinárodními trestními tribunály, popřípadě obdobnými 
mezinárodními soudními orgány, které splňují alespoň jednu z 
podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. b) a c) zákona o mezinárodní 
justiční spolupráci ve věcech trestních, zahraničními bezpečnostními 
sbory a dalšími příslušnými zahraničními subjekty. 
 

PT  

  273/2008 § 90 (1) V rámci policie je ústředním orgánem pro mezinárodní policejní 
spolupráci policejní prezidium. 
(2) Policejní prezidium je příslušné k 
a) plnění úkolů svěřených Národní jednotce Úmluvou založenou na 
článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, o zřízení Evropského policejního 
úřadu (Úmluva o Europolu) a s ní souvisejícími a navazujícími předpisy 
Evropské unie, 
b) přijetí žádosti o uplatnění práva na přístup k údajům, které jsou 
uloženy u Evropského policejního úřadu, a žádosti o přezkoumání těchto 
údajů. 

  

Čl. 9 odst. 2 2. Útvar pro informace o cestujících členského státu má právo 
požádat, pokud je to nezbytné, útvar pro informace o cestujících 
kteréhokoliv jiného členského státu, aby mu poskytl údaje PNR, 
které dožádaný útvar uchovává v databázi a které dosud nebyly 
depersonalizovány maskováním prvků údajů podle čl. 12 odst. 2, a, 
pokud je to nezbytné, výsledek jakéhokoliv zpracování těchto údajů, 
pokud již bylo provedeno podle čl. 6 odst. 2 písm. a). Tato žádost 
musí být řádně odůvodněna. Může vycházet z jakéhokoliv prvku 
údajů nebo z jejich kombinace, jak v daném případě uzná za vhodné 
dožadující útvar za účelem prevence, odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání teroristických trestných činů nebo závažné trestné činnosti. 
Útvary pro informace o cestujících poskytnou požadované 
informace co možná nejdříve. Pokud byly požadované údaje 
depersonalizovány maskováním prvků údajů podle čl. 12 odst. 2, 
poskytne útvar pro informace o cestujících úplné údaje PNR pouze v 
případech, kdy lze důvodně předpokládat, že je to nezbytné pro 
účely uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b), a kdy k tomu byl zmocněn 
orgánem uvedeným v čl. 12 odst. 3 písm. b). 

8847   NT  
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
  8847     
Čl. 9 odst. 3 3. Příslušné orgány členského státu mohou přímo požádat útvar pro 

informace o cestujících kteréhokoliv jiného členského státu o 
poskytnutí údajů PNR, které jsou uchovávány v databázi 
dožádaného útvaru, pouze pokud je to nezbytné v naléhavých 
případech a za podmínek stanovených v odstavci 2. Žádosti 
podávané příslušnými orgány musí být odůvodněny. Kopie žádosti 
musí být vždy zaslána útvaru pro informace o cestujících 
dožadujícího členského státu. Ve všech dalších případech příslušné 
orgány podávají žádosti prostřednictvím útvaru pro informace o 
cestujících svého vlastního členského státu. 

8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80 (1) Policie předává nebo zpřístupňuje osobní údaje, 
a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní 
smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění 
závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba 
dala k předání nebo zpřístupnění souhlas nebo lze její souhlas na základě 
okolností důvodně předpokládat. 
(2) V případě podle odstavce 1 písm. a) lze osobní údaje předat příjemci 
bez žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis, mezinárodní smlouva nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie jinak. V případě podle odstavce 
1 písm. b) lze předat osobní údaje příjemci i bez žádosti. V případě 
podle odstavce 1 písm. c) lze předat osobní údaje příjemci pouze na 
základě písemné žádosti, která musí obsahovat účel, pro který mají být 
osobní údaje předány. 
(3) Je-li to možné, připojí se k předávaným osobním údajům informace 
o pravomocných rozhodnutích orgánů činných v trestním řízení, pokud k 
těmto údajům mají vztah.  
(4) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené 
osobní údaje se při předávání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. 
Dojde-li k předání nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů, 
policie o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů. 
(5) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k 
jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, za 
podmínky, že policie s tímto zpracováním souhlasí. 
(6) Policie může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje do 
zahraničí 
a) při využívání informačního systému vytvořeného státy, které jsou 
vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných 
hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie27) (dále jen 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
„Schengenský informační systém“), v rozsahu a za účelem stanoveným 
těmito mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie, nebo  
b) při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování veřejného pořádku a 
bezpečnosti 
1. mezinárodní organizaci Interpol, 
2. Evropskému policejnímu úřadu, 
3. zahraničnímu bezpečnostnímu sboru, nebo 
4. příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v 
rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy 
Evropské unie o policejní spolupráce.  
(7) Policie může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému 
státu nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z 
tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování předaných nebo 
zpřístupněných osobních údajů. 
(8) Policie dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo 
mezinárodní organizace předány osobní údaje, které policie tomuto státu 
nebo mezinárodní organizaci předala, třetímu státu nebo mezinárodní 
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o 
zpracování předaných osobních údajů. 
(9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se 
nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„úřad“) podle jiného právního předpisu. 
 

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80a (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné 
nebo předávané 
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým 
mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen 
„přidružený stát“) nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu 
Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo 
informačním systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii 
anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský 
informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané evropskému 
orgánu anebo evropskému informačnímu systému, v rozsahu a za 
podmínek stanovených zákonem. 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
(2) Policie při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo 
předaných podle odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím 
orgánem na základě příslušného předpisu Evropské unie o policejní 
spolupráci. 
(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem 
Evropské unie o policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření 
členského státu Evropské unie, přidruženého státu nebo evropského 
orgánu, policie stanoví tomuto členskému státu Evropské unie, 
přidruženému státu nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, ve které 
má zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve stanovené 
lhůtě své vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným 
postupem souhlasí. 
 

Čl. 9 odst. 4 4. Výjimečně, je-li přístup k údajům PNR nezbytný za účelem 
reakce na konkrétní a skutečné ohrožení související s teroristickými 
trestnými činy nebo závažnou trestnou činností, má útvar pro 
informace o cestujících členského státu právo požádat útvar pro 
informace o cestujících jiného členského státu, aby získal údaje PNR 
v souladu s čl. 8 odst. 5 a poskytl je dožadujícímu útvaru pro 
informace o cestujících. 

8847   PT  

  8847     
  273/2008 

ve znění 
150/2011 

§ 80 (1) Policie předává nebo zpřístupňuje osobní údaje, 
a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní 
smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění 
závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba 
dala k předání nebo zpřístupnění souhlas nebo lze její souhlas na základě 
okolností důvodně předpokládat. 
(2) V případě podle odstavce 1 písm. a) lze osobní údaje předat příjemci 
bez žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis, mezinárodní smlouva nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie jinak. V případě podle odstavce 
1 písm. b) lze předat osobní údaje příjemci i bez žádosti. V případě 
podle odstavce 1 písm. c) lze předat osobní údaje příjemci pouze na 
základě písemné žádosti, která musí obsahovat účel, pro který mají být 
osobní údaje předány. 
(3) Je-li to možné, připojí se k předávaným osobním údajům informace 
o pravomocných rozhodnutích orgánů činných v trestním řízení, pokud k 
těmto údajům mají vztah.  
(4) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené 
osobní údaje se při předávání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
Dojde-li k předání nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů, 
policie o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů. 
(5) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k 
jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, za 
podmínky, že policie s tímto zpracováním souhlasí. 
(6) Policie může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje do 
zahraničí 
a) při využívání informačního systému vytvořeného státy, které jsou 
vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných 
hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie27) (dále jen 
„Schengenský informační systém“), v rozsahu a za účelem stanoveným 
těmito mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie, nebo  
b) při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování veřejného pořádku a 
bezpečnosti 
1. mezinárodní organizaci Interpol, 
2. Evropskému policejnímu úřadu, 
3. zahraničnímu bezpečnostnímu sboru, nebo 
4. příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v 
rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy 
Evropské unie o policejní spolupráce.  
(7) Policie může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému 
státu nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z 
tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování předaných nebo 
zpřístupněných osobních údajů. 
(8) Policie dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo 
mezinárodní organizace předány osobní údaje, které policie tomuto státu 
nebo mezinárodní organizaci předala, třetímu státu nebo mezinárodní 
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o 
zpracování předaných osobních údajů. 
(9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se 
nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„úřad“) podle jiného právního předpisu. 
 

Čl. 9 odst. 5 5. Výměna informací podle tohoto článku může probíhat s použitím 
jakýchkoliv stávajících kanálů spolupráce mezi příslušnými orgány 
členských států. Pro žádosti o informace a jejich výměnu se používá 
jazyk užívaný pro využitý 4.5.2016 L 119/141 Úřední věstník 

273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80a (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné 
nebo předávané 
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
Evropské unie CS kanál. Při oznamování podle čl. 4 odst. 5 členské 
státy sdělí Komisi podrobné údaje o kontaktních místech, kam 
mohou být žádosti zasílány v naléhavých případech. Komise sdělí 
tyto podrobné údaje členským státům. 

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

Čl. 10 odst. 1 1. Europol je oprávněn požádat o údaje PNR nebo o výsledek 
zpracování těchto údajů od útvarů pro informace o cestujících 
členských států v mezích své působnosti a za účelem plnění svých 
úkolů. 

273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80 (1) Policie předává nebo zpřístupňuje osobní údaje, 
a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní 
smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění 
závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba 
dala k předání nebo zpřístupnění souhlas nebo lze její souhlas na základě 
okolností důvodně předpokládat. 
(2) V případě podle odstavce 1 písm. a) lze osobní údaje předat příjemci 
bez žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis, mezinárodní smlouva nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie jinak. V případě podle odstavce 
1 písm. b) lze předat osobní údaje příjemci i bez žádosti. V případě 
podle odstavce 1 písm. c) lze předat osobní údaje příjemci pouze na 
základě písemné žádosti, která musí obsahovat účel, pro který mají být 
osobní údaje předány. 
(3) Je-li to možné, připojí se k předávaným osobním údajům informace 
o pravomocných rozhodnutích orgánů činných v trestním řízení, pokud k 
těmto údajům mají vztah.  
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
(4) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené 
osobní údaje se při předávání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. 
Dojde-li k předání nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů, 
policie o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů. 
(5) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k 
jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, za 
podmínky, že policie s tímto zpracováním souhlasí. 
(6) Policie může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje do 
zahraničí 
a) při využívání informačního systému vytvořeného státy, které jsou 
vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných 
hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie27) (dále jen 
„Schengenský informační systém“), v rozsahu a za účelem stanoveným 
těmito mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie, nebo  
b) při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování veřejného pořádku a 
bezpečnosti 
1. mezinárodní organizaci Interpol, 
2. Evropskému policejnímu úřadu, 
3. zahraničnímu bezpečnostnímu sboru, nebo 
4. příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v 
rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy 
Evropské unie o policejní spolupráce.  
(7) Policie může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému 
státu nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z 
tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování předaných nebo 
zpřístupněných osobních údajů. 
(8) Policie dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo 
mezinárodní organizace předány osobní údaje, které policie tomuto státu 
nebo mezinárodní organizaci předala, třetímu státu nebo mezinárodní 
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o 
zpracování předaných osobních údajů. 
(9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se 
nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„úřad“) podle jiného právního předpisu. 
 

Čl. 10 odst. 2 2. Europol může pro každý jednotlivý případ podat útvaru pro 
informace o cestujících kteréhokoliv členského státu prostřednictvím 

273/2008 
ve znění 

§ 80 (1) Policie předává nebo zpřístupňuje osobní údaje, 
a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
národní jednotky Europolu řádně odůvodněnou elektronickou žádost 
o předání konkrétních údajů PNR nebo výsledku zpracování těchto 
údajů. Europol může podat tuto žádost, je-li to zcela nezbytné pro 
podporu a posílení činnosti členských států v oblasti prevence, 
odhalování a vyšetřování konkrétního teroristického trestného činu 
nebo závažného trestného činu a vztahuje-li se na tento trestný čin 
nebo závažný trestný čin působnost Europolu v souladu s 
rozhodnutím 2009/371/SVV. V žádosti jsou uvedeny opodstatněné 
důvody, na jejichž základě má Europol za to, že předání údajů PNR 
nebo výsledku jejich zpracování významně přispěje k prevenci, 
odhalování nebo vyšetřování dotčeného trestného činu. 

150/2011 smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění 
závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba 
dala k předání nebo zpřístupnění souhlas nebo lze její souhlas na základě 
okolností důvodně předpokládat. 
(2) V případě podle odstavce 1 písm. a) lze osobní údaje předat příjemci 
bez žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis, mezinárodní smlouva nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie jinak. V případě podle odstavce 
1 písm. b) lze předat osobní údaje příjemci i bez žádosti. V případě 
podle odstavce 1 písm. c) lze předat osobní údaje příjemci pouze na 
základě písemné žádosti, která musí obsahovat účel, pro který mají být 
osobní údaje předány. 
(3) Je-li to možné, připojí se k předávaným osobním údajům informace 
o pravomocných rozhodnutích orgánů činných v trestním řízení, pokud k 
těmto údajům mají vztah.  
(4) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené 
osobní údaje se při předávání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. 
Dojde-li k předání nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů, 
policie o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů. 
(5) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k 
jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, za 
podmínky, že policie s tímto zpracováním souhlasí. 
(6) Policie může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje do 
zahraničí 
a) při využívání informačního systému vytvořeného státy, které jsou 
vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných 
hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie27) (dále jen 
„Schengenský informační systém“), v rozsahu a za účelem stanoveným 
těmito mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie, nebo  
b) při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování veřejného pořádku a 
bezpečnosti 
1. mezinárodní organizaci Interpol, 
2. Evropskému policejnímu úřadu, 
3. zahraničnímu bezpečnostnímu sboru, nebo 
4. příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v 
rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy 
Evropské unie o policejní spolupráce.  
(7) Policie může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
státu nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z 
tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování předaných nebo 
zpřístupněných osobních údajů. 
(8) Policie dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo 
mezinárodní organizace předány osobní údaje, které policie tomuto státu 
nebo mezinárodní organizaci předala, třetímu státu nebo mezinárodní 
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o 
zpracování předaných osobních údajů. 
(9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se 
nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„úřad“) podle jiného právního předpisu. 

Čl. 10 odst. 3 3. Europol informuje o každé výměně informací podle tohoto článku 
pracovníka pro ochranu údajů jmenovaného v souladu s článkem 28 
rozhodnutí 2009/371/SVV. 

273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80 (1) Policie předává nebo zpřístupňuje osobní údaje, 
a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní 
smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění 
závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba 
dala k předání nebo zpřístupnění souhlas nebo lze její souhlas na základě 
okolností důvodně předpokládat. 
(2) V případě podle odstavce 1 písm. a) lze osobní údaje předat příjemci 
bez žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis, mezinárodní smlouva nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie jinak. V případě podle odstavce 
1 písm. b) lze předat osobní údaje příjemci i bez žádosti. V případě 
podle odstavce 1 písm. c) lze předat osobní údaje příjemci pouze na 
základě písemné žádosti, která musí obsahovat účel, pro který mají být 
osobní údaje předány. 
(3) Je-li to možné, připojí se k předávaným osobním údajům informace 
o pravomocných rozhodnutích orgánů činných v trestním řízení, pokud k 
těmto údajům mají vztah.  
(4) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené 
osobní údaje se při předávání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. 
Dojde-li k předání nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů, 
policie o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů. 
(5) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k 
jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, za 
podmínky, že policie s tímto zpracováním souhlasí. 
(6) Policie může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje do 
zahraničí 
a) při využívání informačního systému vytvořeného státy, které jsou 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných 
hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie27) (dále jen 
„Schengenský informační systém“), v rozsahu a za účelem stanoveným 
těmito mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie, nebo  
b) při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování veřejného pořádku a 
bezpečnosti 
1. mezinárodní organizaci Interpol, 
2. Evropskému policejnímu úřadu, 
3. zahraničnímu bezpečnostnímu sboru, nebo 
4. příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v 
rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy 
Evropské unie o policejní spolupráce.  
(7) Policie může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému 
státu nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z 
tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování předaných nebo 
zpřístupněných osobních údajů. 
(8) Policie dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo 
mezinárodní organizace předány osobní údaje, které policie tomuto státu 
nebo mezinárodní organizaci předala, třetímu státu nebo mezinárodní 
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o 
zpracování předaných osobních údajů. 
(9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se 
nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„úřad“) podle jiného právního předpisu. 
 

Čl. 10 odst. 4 4. Výměna informací podle tohoto článku probíhá prostřednictvím 
aplikace SIENA a v souladu s rozhodnutím 2009/371/SVV. Pro 
žádosti o informace a jejich výměnu se používá jazyk užívaný pro 
aplikaci SIENA. 

273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80 (1) Policie předává nebo zpřístupňuje osobní údaje, 
a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní 
smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění 
závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba 
dala k předání nebo zpřístupnění souhlas nebo lze její souhlas na základě 
okolností důvodně předpokládat. 
(2) V případě podle odstavce 1 písm. a) lze osobní údaje předat příjemci 
bez žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis, mezinárodní smlouva nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie jinak. V případě podle odstavce 
1 písm. b) lze předat osobní údaje příjemci i bez žádosti. V případě 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
podle odstavce 1 písm. c) lze předat osobní údaje příjemci pouze na 
základě písemné žádosti, která musí obsahovat účel, pro který mají být 
osobní údaje předány. 
(3) Je-li to možné, připojí se k předávaným osobním údajům informace 
o pravomocných rozhodnutích orgánů činných v trestním řízení, pokud k 
těmto údajům mají vztah.  
(4) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené 
osobní údaje se při předávání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. 
Dojde-li k předání nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů, 
policie o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů. 
(5) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k 
jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, za 
podmínky, že policie s tímto zpracováním souhlasí. 
(6) Policie může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje do 
zahraničí 
a) při využívání informačního systému vytvořeného státy, které jsou 
vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných 
hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie27) (dále jen 
„Schengenský informační systém“), v rozsahu a za účelem stanoveným 
těmito mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie, nebo  
b) při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování veřejného pořádku a 
bezpečnosti 
1. mezinárodní organizaci Interpol, 
2. Evropskému policejnímu úřadu, 
3. zahraničnímu bezpečnostnímu sboru, nebo 
4. příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v 
rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy 
Evropské unie o policejní spolupráce.  
(7) Policie může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému 
státu nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z 
tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování předaných nebo 
zpřístupněných osobních údajů. 
(8) Policie dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo 
mezinárodní organizace předány osobní údaje, které policie tomuto státu 
nebo mezinárodní organizaci předala, třetímu státu nebo mezinárodní 
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o 
zpracování předaných osobních údajů. 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
(9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se 
nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„úřad“) podle jiného právního předpisu. 
 

Čl. 11 odst. 1 1. Údaje PNR i výsledky zpracování těchto údajů, které jsou 
uchovávány útvarem pro informace o cestujících v souladu s 
článkem 12, může členský stát předat třetí zemi pouze v rámci 
jednotlivého případu a pokud: 

8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80 (1) Policie předává nebo zpřístupňuje osobní údaje, 
a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní 
smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění 
závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba 
dala k předání nebo zpřístupnění souhlas nebo lze její souhlas na základě 
okolností důvodně předpokládat. 
(2) V případě podle odstavce 1 písm. a) lze osobní údaje předat příjemci 
bez žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis, mezinárodní smlouva nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie jinak. V případě podle odstavce 
1 písm. b) lze předat osobní údaje příjemci i bez žádosti. V případě 
podle odstavce 1 písm. c) lze předat osobní údaje příjemci pouze na 
základě písemné žádosti, která musí obsahovat účel, pro který mají být 
osobní údaje předány. 
(3) Je-li to možné, připojí se k předávaným osobním údajům informace 
o pravomocných rozhodnutích orgánů činných v trestním řízení, pokud k 
těmto údajům mají vztah. 
(4) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené 
osobní údaje se při předávání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. 
Dojde-li k předání nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů, 
policie o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů. 
(5) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k 
jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, za 
podmínky, že policie s tímto zpracováním souhlasí. 
(6) Policie může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje do 
zahraničí 
a) při využívání informačního systému vytvořeného státy, které jsou 
vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných 
hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie27) (dále jen 
„Schengenský informační systém“), v rozsahu a za účelem stanoveným 
těmito mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie, nebo 
b) při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování veřejného pořádku a 
bezpečnosti 
1. mezinárodní organizaci Interpol, 
2. Evropskému policejnímu úřadu, 
3. zahraničnímu bezpečnostnímu sboru, nebo 
4. příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v 
rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy 
Evropské unie o policejní spolupráce. 
(7) Policie může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému 
státu nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z 
tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování předaných nebo 
zpřístupněných osobních údajů. 
(8) Policie dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo 
mezinárodní organizace předány osobní údaje, které policie tomuto státu 
nebo mezinárodní organizaci předala, třetímu státu nebo mezinárodní 
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o 
zpracování předaných osobních údajů. 
(9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se 
nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„úřad“) podle jiného právního předpisu. 
 

Čl. 11 odst. 1 
písm. a) 

a) jsou splněny podmínky stanovené v článku 13 rámcového 
rozhodnutí 2008/977/SVV; 

8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80 (1) Policie předává nebo zpřístupňuje osobní údaje, 
a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní 
smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění 
závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba 
dala k předání nebo zpřístupnění souhlas nebo lze její souhlas na základě 
okolností důvodně předpokládat. 
(2) V případě podle odstavce 1 písm. a) lze osobní údaje předat příjemci 
bez žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis, mezinárodní smlouva nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie jinak. V případě podle odstavce 
1 písm. b) lze předat osobní údaje příjemci i bez žádosti. V případě 
podle odstavce 1 písm. c) lze předat osobní údaje příjemci pouze na 
základě písemné žádosti, která musí obsahovat účel, pro který mají být 
osobní údaje předány. 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
(3) Je-li to možné, připojí se k předávaným osobním údajům informace 
o pravomocných rozhodnutích orgánů činných v trestním řízení, pokud k 
těmto údajům mají vztah.  
(4) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené 
osobní údaje se při předávání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. 
Dojde-li k předání nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů, 
policie o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů. 
(5) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k 
jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, za 
podmínky, že policie s tímto zpracováním souhlasí. 
(6) Policie může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje do 
zahraničí 
a) při využívání informačního systému vytvořeného státy, které jsou 
vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných 
hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie27) (dále jen 
„Schengenský informační systém“), v rozsahu a za účelem stanoveným 
těmito mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie, nebo  
b) při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování veřejného pořádku a 
bezpečnosti 
1. mezinárodní organizaci Interpol, 
2. Evropskému policejnímu úřadu, 
3. zahraničnímu bezpečnostnímu sboru, nebo 
4. příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v 
rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy 
Evropské unie o policejní spolupráce.  
(7) Policie může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému 
státu nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z 
tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování předaných nebo 
zpřístupněných osobních údajů. 
(8) Policie dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo 
mezinárodní organizace předány osobní údaje, které policie tomuto státu 
nebo mezinárodní organizaci předala, třetímu státu nebo mezinárodní 
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o 
zpracování předaných osobních údajů. 
(9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se 
nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„úřad“) podle jiného právního předpisu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie         IX.                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  32016L0681_180801.doc      str. 36 z 66   

Celex: 32016L0681 Lhůta pro implementaci 25.05.2018 Úřední věstník                     L 119 2016 Gestor MV Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence 

cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
 

Čl. 11 odst. 1 
písm. b) 

b) je předání nezbytné pro účely této směrnice uvedené v čl. 1 odst. 
2; 

8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80 (1) Policie předává nebo zpřístupňuje osobní údaje, 
a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní 
smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění 
závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba 
dala k předání nebo zpřístupnění souhlas nebo lze její souhlas na základě 
okolností důvodně předpokládat. 
(2) V případě podle odstavce 1 písm. a) lze osobní údaje předat příjemci 
bez žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis, mezinárodní smlouva nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie jinak. V případě podle odstavce 
1 písm. b) lze předat osobní údaje příjemci i bez žádosti. V případě 
podle odstavce 1 písm. c) lze předat osobní údaje příjemci pouze na 
základě písemné žádosti, která musí obsahovat účel, pro který mají být 
osobní údaje předány. 
(3) Je-li to možné, připojí se k předávaným osobním údajům informace 
o pravomocných rozhodnutích orgánů činných v trestním řízení, pokud k 
těmto údajům mají vztah.  
(4) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené 
osobní údaje se při předávání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. 
Dojde-li k předání nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů, 
policie o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů. 
(5) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k 
jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, za 
podmínky, že policie s tímto zpracováním souhlasí. 
(6) Policie může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje do 
zahraničí 
a) při využívání informačního systému vytvořeného státy, které jsou 
vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných 
hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie27) (dále jen 
„Schengenský informační systém“), v rozsahu a za účelem stanoveným 
těmito mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie, nebo  
b) při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování veřejného pořádku a 
bezpečnosti 
1. mezinárodní organizaci Interpol, 
2. Evropskému policejnímu úřadu, 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
3. zahraničnímu bezpečnostnímu sboru, nebo 
4. příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v 
rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy 
Evropské unie o policejní spolupráce.  
(7) Policie může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému 
státu nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z 
tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování předaných nebo 
zpřístupněných osobních údajů. 
(8) Policie dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo 
mezinárodní organizace předány osobní údaje, které policie tomuto státu 
nebo mezinárodní organizaci předala, třetímu státu nebo mezinárodní 
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o 
zpracování předaných osobních údajů. 
(9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se 
nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„úřad“) podle jiného právního předpisu. 
 

Čl. 11 odst. 1 
písm. c) 

c) dotčená třetí země souhlasí s tím, že předá údaje další třetí zemi, 
pouze pokud je to zcela nezbytné pro účely této směrnice uvedené v 
čl. 1 odst. 2 a pouze s výslovným souhlasem daného členského státu; 
a 

8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80 (1) Policie předává nebo zpřístupňuje osobní údaje, 
a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní 
smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění 
závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba 
dala k předání nebo zpřístupnění souhlas nebo lze její souhlas na základě 
okolností důvodně předpokládat. 
(2) V případě podle odstavce 1 písm. a) lze osobní údaje předat příjemci 
bez žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis, mezinárodní smlouva nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie jinak. V případě podle odstavce 
1 písm. b) lze předat osobní údaje příjemci i bez žádosti. V případě 
podle odstavce 1 písm. c) lze předat osobní údaje příjemci pouze na 
základě písemné žádosti, která musí obsahovat účel, pro který mají být 
osobní údaje předány. 
(3) Je-li to možné, připojí se k předávaným osobním údajům informace 
o pravomocných rozhodnutích orgánů činných v trestním řízení, pokud k 
těmto údajům mají vztah. 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
(4) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené 
osobní údaje se při předávání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. 
Dojde-li k předání nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů, 
policie o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů. 
(5) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k 
jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, za 
podmínky, že policie s tímto zpracováním souhlasí. 
(6) Policie může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje do 
zahraničí 
a) při využívání informačního systému vytvořeného státy, které jsou 
vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných 
hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie27) (dále jen 
„Schengenský informační systém“), v rozsahu a za účelem stanoveným 
těmito mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie, nebo 
b) při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování veřejného pořádku a 
bezpečnosti 
1. mezinárodní organizaci Interpol, 
2. Evropskému policejnímu úřadu, 
3. zahraničnímu bezpečnostnímu sboru, nebo 
4. příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v 
rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy 
Evropské unie o policejní spolupráce. 
(7) Policie může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému 
státu nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z 
tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování předaných nebo 
zpřístupněných osobních údajů. 
(8) Policie dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo 
mezinárodní organizace předány osobní údaje, které policie tomuto státu 
nebo mezinárodní organizaci předala, třetímu státu nebo mezinárodní 
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o 
zpracování předaných osobních údajů. 
(9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se 
nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„úřad“) podle jiného právního předpisu. 
 

Čl. 11 odst. 1 
písm. d) 

d) jsou splněny tytéž podmínky jako podmínky podle čl. 9 odst. 2. 8847   PT  
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
  273/2008 

ve znění 
150/2011 

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

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
Evropské unie o policejní spolupráce.  
(7) Policie může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému 
státu nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z 
tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování předaných nebo 
zpřístupněných osobních údajů. 
(8) Policie dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo 
mezinárodní organizace předány osobní údaje, které policie tomuto státu 
nebo mezinárodní organizaci předala, třetímu státu nebo mezinárodní 
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o 
zpracování předaných osobních údajů. 
(9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se 
nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„úřad“) podle jiného právního předpisu. 
 

Čl. 11 odst. 2 2. Bez ohledu na čl. 13 odst. 2 rámcového rozhodnutí 
2008/977/SVV je předání údajů PNR bez předchozího souhlasu 
členského státu, z něhož jsou údaje obdrženy, povoleno ve 
výjimečných případech a pouze pokud: 

8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80 (1) Policie předává nebo zpřístupňuje osobní údaje, 
a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní 
smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění 
závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba 
dala k předání nebo zpřístupnění souhlas nebo lze její souhlas na základě 
okolností důvodně předpokládat. 
(2) V případě podle odstavce 1 písm. a) lze osobní údaje předat příjemci 
bez žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis, mezinárodní smlouva nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie jinak. V případě podle odstavce 
1 písm. b) lze předat osobní údaje příjemci i bez žádosti. V případě 
podle odstavce 1 písm. c) lze předat osobní údaje příjemci pouze na 
základě písemné žádosti, která musí obsahovat účel, pro který mají být 
osobní údaje předány. 
(3) Je-li to možné, připojí se k předávaným osobním údajům informace 
o pravomocných rozhodnutích orgánů činných v trestním řízení, pokud k 
těmto údajům mají vztah.  
(4) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené 
osobní údaje se při předávání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. 
Dojde-li k předání nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů, 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie         IX.                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  32016L0681_180801.doc      str. 41 z 66   

Celex: 32016L0681 Lhůta pro implementaci 25.05.2018 Úřední věstník                     L 119 2016 Gestor MV Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 5. 4. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence 

cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
policie o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů. 
(5) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k 
jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, za 
podmínky, že policie s tímto zpracováním souhlasí. 
(6) Policie může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje do 
zahraničí 
a) při využívání informačního systému vytvořeného státy, které jsou 
vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných 
hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie27) (dále jen 
„Schengenský informační systém“), v rozsahu a za účelem stanoveným 
těmito mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie, nebo  
b) při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování veřejného pořádku a 
bezpečnosti 
1. mezinárodní organizaci Interpol, 
2. Evropskému policejnímu úřadu, 
3. zahraničnímu bezpečnostnímu sboru, nebo 
4. příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v 
rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy 
Evropské unie o policejní spolupráce.  
(7) Policie může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému 
státu nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z 
tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování předaných nebo 
zpřístupněných osobních údajů. 
(8) Policie dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo 
mezinárodní organizace předány osobní údaje, které policie tomuto státu 
nebo mezinárodní organizaci předala, třetímu státu nebo mezinárodní 
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o 
zpracování předaných osobních údajů. 
(9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se 
nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„úřad“) podle jiného právního předpisu. 
 

Čl. 11 odst. 2 
písm. a) 

a) je takové předání nezbytné za účelem reakce na konkrétní a 
skutečné ohrožení členského státu nebo třetí země v souvislosti s 
teroristickými trestnými činy nebo závažnou trestnou činností; a 

8847   PT  

  273/2008 
ve znění 

§ 80 (1) Policie předává nebo zpřístupňuje osobní údaje, 
a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
150/2011 smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 

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

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
státu nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z 
tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování předaných nebo 
zpřístupněných osobních údajů. 
(8) Policie dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo 
mezinárodní organizace předány osobní údaje, které policie tomuto státu 
nebo mezinárodní organizaci předala, třetímu státu nebo mezinárodní 
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o 
zpracování předaných osobních údajů. 
(9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se 
nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„úřad“) podle jiného právního předpisu. 
 

Čl. 11 odst. 2 
písm. b) 

b) předchozí souhlas nelze včas získat. 8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80 (1) Policie předává nebo zpřístupňuje osobní údaje, 
a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní 
smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění 
závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba 
dala k předání nebo zpřístupnění souhlas nebo lze její souhlas na základě 
okolností důvodně předpokládat. 
(2) V případě podle odstavce 1 písm. a) lze osobní údaje předat příjemci 
bez žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis, mezinárodní smlouva nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie jinak. V případě podle odstavce 
1 písm. b) lze předat osobní údaje příjemci i bez žádosti. V případě 
podle odstavce 1 písm. c) lze předat osobní údaje příjemci pouze na 
základě písemné žádosti, která musí obsahovat účel, pro který mají být 
osobní údaje předány. 
(3) Je-li to možné, připojí se k předávaným osobním údajům informace 
o pravomocných rozhodnutích orgánů činných v trestním řízení, pokud k 
těmto údajům mají vztah.  
(4) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené 
osobní údaje se při předávání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. 
Dojde-li k předání nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů, 
policie o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů. 
(5) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k 
jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, za 
podmínky, že policie s tímto zpracováním souhlasí. 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
(6) Policie může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje do 
zahraničí 
a) při využívání informačního systému vytvořeného státy, které jsou 
vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných 
hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie27) (dále jen 
„Schengenský informační systém“), v rozsahu a za účelem stanoveným 
těmito mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie, nebo  
b) při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování veřejného pořádku a 
bezpečnosti 
1. mezinárodní organizaci Interpol, 
2. Evropskému policejnímu úřadu, 
3. zahraničnímu bezpečnostnímu sboru, nebo 
4. příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v 
rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy 
Evropské unie o policejní spolupráce.  
(7) Policie může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému 
státu nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z 
tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování předaných nebo 
zpřístupněných osobních údajů. 
(8) Policie dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo 
mezinárodní organizace předány osobní údaje, které policie tomuto státu 
nebo mezinárodní organizaci předala, třetímu státu nebo mezinárodní 
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o 
zpracování předaných osobních údajů. 
(9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se 
nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„úřad“) podle jiného právního předpisu. 

Čl. 11 odst. 2 
první 
pododstavec 

Orgán odpovědný za udělení souhlasu je neprodleně informován a 
předání je řádně zaznamenáno a podléhá následnému ověření. 

8847   DT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80a odst. 1 (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné 
nebo předávané 
  
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým 
mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen 
„přidružený stát“) nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu 
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činnosti 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
  
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo 
informačním systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii 
anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský 
informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané evropskému 
orgánu anebo evropskému informačnímu systému, 
v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem. 

  8847     

Čl. 11 odst. 3 3. Členské státy předávají údaje PNR příslušným orgánům třetích 
zemí pouze za podmínek, které jsou v souladu s touto směrnicí, a 
pouze poté, co si ověřily, že využití údajů PNR zamýšlené příjemci 
je v souladu s těmito podmínkami a zárukami. 

8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80 (1) Policie předává nebo zpřístupňuje osobní údaje, 
a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní 
smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění 
závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba 
dala k předání nebo zpřístupnění souhlas nebo lze její souhlas na základě 
okolností důvodně předpokládat. 
(2) V případě podle odstavce 1 písm. a) lze osobní údaje předat příjemci 
bez žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis, mezinárodní smlouva nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie jinak. V případě podle odstavce 
1 písm. b) lze předat osobní údaje příjemci i bez žádosti. V případě 
podle odstavce 1 písm. c) lze předat osobní údaje příjemci pouze na 
základě písemné žádosti, která musí obsahovat účel, pro který mají být 
osobní údaje předány. 
(3) Je-li to možné, připojí se k předávaným osobním údajům informace 
o pravomocných rozhodnutích orgánů činných v trestním řízení, pokud k 
těmto údajům mají vztah.  
(4) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené 
osobní údaje se při předávání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. 
Dojde-li k předání nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů, 
policie o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů. 
(5) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k 
jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, za 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
podmínky, že policie s tímto zpracováním souhlasí. 
(6) Policie může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje do 
zahraničí 
a) při využívání informačního systému vytvořeného státy, které jsou 
vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných 
hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie27) (dále jen 
„Schengenský informační systém“), v rozsahu a za účelem stanoveným 
těmito mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie, nebo  
b) při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování veřejného pořádku a 
bezpečnosti 
1. mezinárodní organizaci Interpol, 
2. Evropskému policejnímu úřadu, 
3. zahraničnímu bezpečnostnímu sboru, nebo 
4. příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v 
rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy 
Evropské unie o policejní spolupráce.  
(7) Policie může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému 
státu nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z 
tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování předaných nebo 
zpřístupněných osobních údajů. 
(8) Policie dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo 
mezinárodní organizace předány osobní údaje, které policie tomuto státu 
nebo mezinárodní organizaci předala, třetímu státu nebo mezinárodní 
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o 
zpracování předaných osobních údajů. 
(9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se 
nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„úřad“) podle jiného právního předpisu. 

Čl. 11 odst. 4 4. Vždy, když členský stát předá údaje PNR podle tohoto článku, 
musí být informován pracovník pro ochranu údajů útvaru pro 
informace o cestujících tohoto členského státu. 

8847   NT  

  8847     
Čl. 12 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby údaje PNR poskytnuté leteckými 

dopravci útvaru pro informace o cestujících byly uchovávány v 
databázi vedené útvarem pro informace o cestujících po dobu pěti let 
od jejich předání útvaru pro informace o cestujících členského státu, 
na jehož území let přistává nebo z něj odlétá. 

8847   NT  
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
  8847     
Čl. 12 odst. 2 2. Po uplynutí doby šesti měsíců od předání údajů PNR uvedeného v 

odstavci 1 jsou veškeré údaje PNR depersonalizovány maskováním 
níže uvedených prvků údajů, které by mohly sloužit k přímé 
identifikaci cestujícího, jehož se údaje PNR týkají: 

8847   NT  

  8847     
Čl. 12 odst. 2 
písm. a) 

a) jméno (jména), včetně jmen dalších cestujících ve jmenné 
evidenci cestujících a počet cestujících v evidenci, kteří cestují 
společně; 

8847   NT  

  8847     
Čl. 12 odst. 2 
písm. b) 

b) adresa a kontaktní informace; 8847   NT  

  8847     
Čl. 12 odst. 2 
písm. c) 

c) veškeré informace o způsobech platby včetně zúčtovací adresy, 
obsahují-li informace, jež by mohly sloužit k přímé identifikaci 
cestujícího, jehož se údaje PNR týkají, nebo jiných osob; 

8847   NT  

  8847     
Čl. 12 odst. 2 
písm. d) 

d) informace o věrnostním programu cestujícího; 8847   NT  

  8847     
Čl. 12 odst. 2 
písm. e) 

e) obecné poznámky, pokud obsahují jakékoliv informace, které by 
mohly vést k přímé identifikaci cestujícího, jehož se údaje PNR 
týkají; a 

8847   NT  

  8847     
Čl. 12 odst. 2 
písm. f) 

f) jakékoliv shromážděné údaje API. 8847   NT  

  8847     
Čl. 12 odst. 3 3. Po uplynutí šestiměsíčního období uvedeného v odstavci 2 se 

povolí zpřístupnění úplných údajů PNR pouze pokud: 
8847   NT  

  8847     
  8847     
Čl. 12 odst. 3 
písm. a) 

a) lze důvodně předpokládat, že je to nezbytné pro účely čl. 6 odst. 2 
písm. b) a 

8847   NT  

  8847     
  8847     
Čl. 12 odst. 3 
písm. b) 

b) to schválí: 8847   NT  

  8847     
  8847     
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
Čl. 12 odst. 3 
písm. b) i) 

i) soudní orgán nebo 8847   NT  

  8847     
Čl. 12 odst. 3 
písm. b) ii) 

ii) jiný vnitrostátní orgán příslušný podle vnitrostátního práva k 
ověření splnění podmínek pro zpřístupnění, o čemž je informován 
pracovník pro ochranu údajů z útvaru pro informace o cestujících, 
který provede následný přezkum. 

8847   NT  

  8847     
  8847     
Čl. 12 odst. 4 4. Členské státy zajistí, aby byly údaje PNR po uplynutí doby 

uvedené v odstavci 1 zlikvidovány trvale. Tato povinnost se netýká 
případů, kdy byly konkrétní údaje PNR předány příslušnému orgánu 
a jsou používány v rámci konkrétního případu pro účely prevence, 
odhalování, vyšetřování nebo stíhání teroristických trestných činů 
nebo závažné trestné činnosti; v takovém případě se uchovávání 
takových údajů příslušným orgánem řídí vnitrostátním právem. 

8847   NT  

  8847     
Čl. 12 odst. 5 5. Výsledky zpracování podle čl. 6 odst. 2 písm. a) uchovává útvar 

pro informace o cestujících pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby 
mohl uvědomit příslušné orgány a v souladu s čl. 9 odst. 1 útvary 
pro informace o cestujících dalších členských států o pozitivním 
výsledku porovnání. Pokud se prostřednictvím individuálního 
přezkumu neautomatizovanými prostředky podle čl. 6 odst. 5 
prokáže, že je výsledek automatizovaného zpracování negativní, 
může být přesto výsledek uchováván za účelem vyloučení budoucích 
„falešných“ pozitivních výsledků, a to tak dlouho, dokud 
podkladové údaje nejsou podle odstavce 4 tohoto článku 
zlikvidovány. 

8847   PT  

  273/2008 § 82 (1) Policie nejméně jednou za 3 roky prověří, jsou-li osobní údaje 
zpracovávané pro účely podle § 85 nadále potřebné pro plnění jejích 
úkolů v této oblasti. 
(2) Orgány činné v trestním řízení, Ministerstvo spravedlnosti, Ústavní 
soud a Kancelář prezidenta republiky policii v mezích své působnosti 
průběžně informují pro účely prověřování podle odstavce 1 o svých 
pravomocných rozhodnutích, promlčení trestního stíhání, výkonu trestu 
nebo o rozhodnutích prezidenta republiky týkajících se trestního řízení, 
trestů nebo udělené amnestie anebo milosti. 
 

  

  273/2008 
ve znění 

§ 87 (1) Policie uchovává osobní údaje pro účely podle § 85 po dobu, která je 
nezbytná k účelu jejich zpracování. Pomine-li tento účel, osobní údaje 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
150/2011 zlikviduje. 

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

Čl. 13 odst. 1 1. Každý členský stát stanoví, že pokud jde o zpracování osobních 
údajů podle této směrnice, mají všichni cestující stejné právo na 
ochranu svých osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, 
právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a právo na 
náhradu škody a právo na soudní přezkum, jak je stanoveno v právu 
Unie a ve vnitrostátním právu a v rámci provádění článků 17, 18, 19 
a 20 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV. Uvedené články se tedy 
použijí. 

101/2000 
ve znění 
439/2004 
468/2011 

§ 21 (1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo 
zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s 
ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu 
se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel 
jejich zpracování, může 
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, 
  
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo 
likvidaci osobních údajů. 
  
(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, 
správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. 
  
(3) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů 
jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku 
podle zvláštního zákona.22) 
  
(4) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností 
uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně 
společně a nerozdílně. 
  
(5) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o 
žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění 

DT  
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Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování 
příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. 
 

  8982     
  8847     
  101/2000 § 25 V otázkách neupravených tímto zákonem se použije obecná úprava 

odpovědnosti za škodu.23), 24) 
  

  8982     
  8847     
  101/2000 

ve znění 
439/2004 
170/2007 
250/2014 
183/2017 

§ 29 odst. 1 (1) Úřad 
  
a) provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při 
zpracování osobních údajů, 
  
b) vede registr zpracování osobních údajů, 
  
c) přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených 
zákonem při zpracování osobních údajů a informuje o jejich vyřízení, 
  
d) zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje výroční zprávu o své činnosti, 
  
e) vykonává další působnosti stanovené mu zákonem, 
  
f) projednává přestupky a jiné správní delikty a uděluje pokuty podle 
tohoto zákona, 
  
g) zajišťuje plnění požadavků vyplývajících z mezinárodních smluv, 
jimiž je Česká republika vázána, a z přímo použitelných předpisů 
Evropské unie, 
  
h) poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů, 
  
i) spolupracuje s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie 
a s orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany 
osobních údajů. Úřad v souladu s právem Evropské unie plní 
oznamovací povinnost vůči orgánům Evropské unie. 25a) 
 

  

  8982     
  8847     
  101/2000 § 29 odst. 2 (2) Při výkonu dozoru ve formě kontroly se postupuje podle zvláštního 

právního předpisu.26) 
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  8982     
  8847     
  273/2008 

ve znění 
150/2011 

§ 83 odst. 1 (1) Policejní prezidium na písemnou žádost sdělí žadateli bezplatně 
osobní údaje vztahující se k jeho osobě, a to do 60 dnů od jejího 
doručení. U osobních údajů zpřístupněných nebo předávaných podle § 
80a odst. 1 také uvede, zda byly předány nebo zpřístupněny dalšímu 
příjemci a povahu takového příjemce. 
 

  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 83 odst. 2 (2) Policejní prezidium na písemnou žádost osoby provede neprodleně 
po jejím doručení bezplatně 
  
a) opravu, likvidaci, blokování nebo doplnění nepravdivých anebo 
nepřesných osobních údajů vztahujících se k osobě žadatele nebo 
žadateli poskytne vysvětlení. Pokud by opravou, likvidací, blokováním 
nebo doplněním osobních údajů bylo ohroženo plnění úkolu podle § 85, 
může policie místo těchto operací připojit k souboru opravné prohlášení, 
  
b) označení údajů vztahujících se k osobě žadatele, jestliže žadatel 
popírá jejich přesnost a nelze zjistit, zda jsou přesné nebo nikoli. Toto 
označení se odstraní pouze se souhlasem žadatele nebo na základě 
rozhodnutí příslušného soudu anebo úřadu. 
 

  

  273/2008 § 83 odst. 3 (3) Novou žádost v téže věci lze podat nejdříve po uplynutí 6 měsíců od 
podání žádosti předchozí. 
 

  

  273/2008 § 83 odst. 4 (4) Policie žádostem podle odstavců 1 a 2 nevyhoví, popřípadě vyhoví 
pouze částečně, pokud by sdělením došlo k ohrožení 
  
a) plnění úkolu podle § 85, 
  
b) utajovaných informací, nebo 
  
c) oprávněných zájmů třetí osoby. 
 

  

  273/2008 § 83 odst. 5 (5) O vyřízení žádosti policie žadatele písemně informuje. Informace o 
vyřízení žádosti obsahuje odůvodnění, s výjimkou případů, kdy se 
žadateli vyhovuje v plném rozsahu. Pokud by vyhověním žádosti nebo 
sdělením o nevyhovění žádosti došlo k ohrožení plnění úkolu podle § 
85, policie žadatele písemně vyrozumí o tom, že nezpracovává žádné 
osobní údaje vztahující se k jeho osobě. Informace o vyřízení žádosti 
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ka 

 
musí obsahovat poučení o tom, že žadatel má právo obrátit se na úřad. 
 

  8847     
  273/2008 

ve znění 
303/2013 

§ 95 odst. 1 (1) Stát je povinen nahradit škodu způsobenou policií v souvislosti s 
plněním úkolů; to neplatí, pokud se jedná o škodu způsobenou osobě, 
která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok 
vyvolala. 
 

  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 95 odst. 2 (2) Je-li zaručena vzájemnost, stát uhradí škodu jinému státu 
způsobenou na jeho území policistou vyslaným k plnění úkolů do 
zahraničí. Stát uhradí členskému státu, přidruženému státu nebo 
evropskému orgánu škodu také v případě, že takový stát nebo orgán 
poskytl náhradu škody způsobené tím, že policie předala nepřesné 
osobní údaje nebo předala osobní údaje v rozporu se zákonem, přičemž 
se zohlední možná chyba příjemce osobních údajů při jejich použití. 
Jinému než členskému státu nebo přidruženému státu uhradí stát škodu 
podle věty druhé, jen je-li zaručena vzájemnost. 
 

  

  273/2008 § 95 odst. 6 (6) Náhradu škody poskytuje ministerstvo.   
  8847     
  141/1961 

ve znění 
57/1965 
48/1973 
178/1990 
292/1993 
152/1995 
148/1998 
265/2001 
413/2005 
193/2012 
45/2013 
105/2013 
55/2017 

§ 65 (1) Obviněný, poškozený a zúčastněná osoba, jejich obhájci a 
zmocněnci mají právo nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o 
hlasování a osobních údajů svědka podle § 55 odst. 2, činit si z nich 
výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich 
částí. Totéž právo mají zákonní zástupci obviněného, poškozeného nebo 
zúčastněné osoby, jestliže tyto osoby jsou zbaveny způsobilosti k 
právním úkonům nebo je-li jejich způsobilost k právním úkonům 
omezena. Jiné osoby tak mohou činit se souhlasem předsedy senátu a v 
přípravném řízení se souhlasem státního zástupce nebo policejního 
orgánu, jen pokud je toho třeba k uplatnění jejich práv. 
  
(2) V přípravném řízení může státní zástupce nebo policejní orgán právo 
nahlédnout do spisů a spolu s tím ostatní práva uvedená v odstavci 1 ze 
závažných důvodů odepřít. Závažnost důvodů, ze kterých tato práva 
odepřel policejní orgán, je na žádost osoby, jíž se odepření týká, státní 
zástupce povinen urychleně přezkoumat. Tato práva nelze odepřít 
obviněnému a obhájci, jakmile byli upozorněni na možnost prostudovat 
spisy, a při sjednávání dohody o vině a trestu. 
  
(3) Tomu, kdo měl právo být úkonu přítomen, nemůže být odepřeno 
nahlédnutí do protokolu o takovém úkonu. Obviněnému a jeho obhájci 
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ka 

 
nemůže být odepřeno nahlédnutí do usnesení o zahájení trestního stíhání 
(§ 160 odst. 1). 
  
(4) Práva státních orgánů a národního člena Eurojustu nahlížet do spisů 
podle jiných zákonných předpisů nejsou ustanovením předchozích 
odstavců dotčena. 
  
(5) Při povolování nahlížet do spisů je nutno učinit takové opatření, aby 
byla zachována tajnost utajovaných informací chráněných zvláštním 
zákonem a údajů, na které se vztahuje státem uložená nebo uznaná 
povinnost mlčenlivosti. 
  
(6) Při nahlížení do spisů je nutno učinit taková opatření, aby nebyly 
zpřístupněny údaje, se kterými se podle § 55 odst. 1 písm. c) mohou 
seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení a úředníci Probační a 
mediační služby činní v dané věci. V případě žádosti osoby, proti níž se 
trestní řízení vede, o sdělení těchto údajů se užije § 55 odst. 1 písm. c) 
obdobně. 
 

  8847     
  150/2002 § 4 odst. 1 (1) Soudy ve správním soudnictví rozhodují o 

a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy 
orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož 
i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim 
bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a 
právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen "správní orgán"), 
  
b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, 
  
c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, 
  
d) kompetenčních žalobách. 
 

  

  8847     
  99/1963 

ve znění 
519/1991 
30/2000 
293/2013 

§ 7 odst. 1 (1) V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a 
jiné právní věci, které vyplývají z poměrů soukromého práva, pokud je 
podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. 

  

  8847     
  89/2012 § 12 Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u   
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ka 

 
orgánu vykonávajícího veřejnou moc (dále jen „orgán veřejné moci“). 
Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci 
soud. 

  8847     
Čl. 13 odst. 2 2. Každý členský stát stanoví, že předpisy přijaté v rámci 

vnitrostátního práva při provádění článků 21 a 22 rámcového 
rozhodnutí 2008/977/SVV, pokud jde o důvěrnost zpracování a 
bezpečnost údajů, se vztahují také na veškeré zpracování osobních 
údajů podle této směrnice. 

101/2000 
ve znění 
439/2004 
170/2007 

§ 13 (1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby 
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k 
jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití 
osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních 
údajů. 
(2) Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat 
přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany 
osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy. 
(3) V rámci opatření podle odstavce 1 správce nebo zpracovatel 
posuzuje rizika týkající se 
a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají 
bezprostřední přístup k osobním údajům, 
b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k 
prostředkům pro jejich zpracování, 
c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, 
úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a 
d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje 
předány. 
(4) V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je správce 
nebo zpracovatel v rámci opatření podle odstavce 1 povinen také  
a) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů 
používaly pouze oprávněné osoby, 
b) zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro 
automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k 
osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě 
zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby, 
c) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým 
a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak 
zpracovány, a 
d) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům. 
 

PT 1. 

  8982     
  8847     
  273/2008 

ve znění 
150/2011 

§ 60 odst. 2 (2) Zpracovávané informace musí policie zabezpečit před 
neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou nebo odcizením, 
zneužitím nebo jiným neoprávněným zpracováním. Policie dále učiní 
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ení * 
 

Poznám
ka 

 
nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti 
provozovaného informačního systému. Tímto nejsou dotčeny povinnosti 
podle jiného právního předpisu. 

Čl. 13 odst. 3 3. Touto směrnicí není dotčena použitelnost směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES (1) na zpracování osobních údajů 
leteckými dopravci, zejména pokud jde o jejich povinnosti přijmout 
vhodná technická a organizační opatření na ochranu bezpečnosti a 
důvěrnosti osobních údajů. 

273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 60 odst. 2 (2) Zpracovávané informace musí policie zabezpečit před 
neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou nebo odcizením, 
zneužitím nebo jiným neoprávněným zpracováním. Policie dále učiní 
nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti 
provozovaného informačního systému. Tímto nejsou dotčeny povinnosti 
podle jiného právního předpisu. 

PT  

Čl. 13 odst. 4 4. Členské státy zakáží zpracování údajů PNR, které odhalují rasový 
nebo etnický původ dané osoby, její politické názory, náboženské či 
filozofické přesvědčení, členství v odborové organizaci, zdraví, 
sexuální život nebo sexuální orientaci. V případě, že útvar pro 
informace o cestujících obdrží údaje PNR, které tyto informace 
odhalují, jsou tyto informace okamžitě zlikvidovány. 

8847   PT  

  273/2008 
ve znění 
150/2011 
183/2017 

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

  

Čl. 13 odst. 5 5. Členské státy zajistí, aby útvar pro informace o cestujících vedl 
dokumentaci o všech systémech a postupech zpracování, za které 
nese odpovědnost. Tato dokumentace obsahuje alespoň: 

273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 60 odst. 2 (2) Zpracovávané informace musí policie zabezpečit před 
neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou nebo odcizením, 
zneužitím nebo jiným neoprávněným zpracováním. Policie dále učiní 
nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti 
provozovaného informačního systému. Tímto nejsou dotčeny povinnosti 
podle jiného právního předpisu. 

PT 2. 

Čl. 13 odst. 5 
písm. a) 

a) jméno a kontaktní informace organizace a pracovníků útvaru pro 
informace o cestujících, kteří jsou pověřeni zpracováním údajů PNR 
a informace o různých stupních přístupových oprávnění; 

273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 60 odst. 2 (2) Zpracovávané informace musí policie zabezpečit před 
neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou nebo odcizením, 
zneužitím nebo jiným neoprávněným zpracováním. Policie dále učiní 
nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti 
provozovaného informačního systému. Tímto nejsou dotčeny povinnosti 
podle jiného právního předpisu. 

PT 2. 

Čl. 13 odst. 5 
písm. b) 

b) žádosti podané příslušnými orgány a útvary pro informace o 
cestujících jiných členských států; 

273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80a odst. 1 (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné 
nebo předávané 
  
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým 
mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen 

DT  
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„přidružený stát“) nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu 
Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
  
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo 
informačním systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii 
anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský 
informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané evropskému 
orgánu anebo evropskému informačnímu systému, 
v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem. 

  8847     
Čl. 13 odst. 5 
písm. c) 

c) všechny žádosti o předání a předání údajů PNR do třetí země. 273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 80a odst. 1 (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné 
nebo předávané 
  
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým 
mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen 
„přidružený stát“) nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu 
Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
  
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo 
informačním systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii 
anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „evropský 
informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané evropskému 
orgánu anebo evropskému informačnímu systému, 
v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem. 

DT  

  8847     
Čl. 13 odst. 5 
první 
pododstavec 

Útvar pro informace o cestujících zpřístupní na žádost veškerou 
dokumentaci vnitrostátnímu orgánu dohledu.  

101/2000 
ve znění 
64/2014 

§ 37 Kontrolující je při kontrole zpracování osobních údajů oprávněn 
seznamovat se se všemi informacemi v rozsahu nezbytném pro dosažení 
účelu kontroly, včetně citlivých údajů. 

PT  

  8982     
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Čl. 13 odst. 6 6. Členské státy zajistí, aby útvar pro informace o cestujících vedl 

záznamy alespoň o těchto úkonech zpracování: shromažďování, 
nahlížení, zpřístupnění a výmaz. V záznamech o nahlížení a 
zpřístupnění se uvádí zejména účel, datum a čas, kdy k takovým 
úkonům došlo, a je-li to možné, totožnost osoby, která do údajů PNR 
nahlížela nebo která je sdělovala, a totožnost příjemce těchto údajů. 
Tyto záznamy jsou využívány výhradně pro ověřování, vnitřní 
kontrolu a zajištění integrity a zabezpečení údajů nebo audit. Útvar 
pro informace o cestujících zpřístupní na požádání tyto záznamy 
vnitrostátnímu orgánu dohledu. 
 
Tyto záznamy se uchovávají po dobu pěti let. 
 

273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 60 odst. 2 (2) Zpracovávané informace musí policie zabezpečit před 
neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou nebo odcizením, 
zneužitím nebo jiným neoprávněným zpracováním. Policie dále učiní 
nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti 
provozovaného informačního systému. Tímto nejsou dotčeny povinnosti 
podle jiného právního předpisu. 

PT 2. 

Čl. 13 odst. 7 7. Členské státy zajistí, aby jejich útvar pro informace o cestujících 
zaváděl vhodná technická a organizační opatření a postupy, aby byla 
zajištěna vysoká míra bezpečnosti odpovídající rizikům, která 
představuje zpracování a povaha údajů PNR. 

273/2008 
ve znění 
150/2011 

§ 60 odst. 2 (2) Zpracovávané informace musí policie zabezpečit před 
neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou nebo odcizením, 
zneužitím nebo jiným neoprávněným zpracováním. Policie dále učiní 
nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti 
provozovaného informačního systému. Tímto nejsou dotčeny povinnosti 
podle jiného právního předpisu. 

PT  

Čl. 13 odst. 8 8. Členské státy zajistí, aby v případě, že narušení osobních údajů 
zřejmě povede k vysokému riziku pro ochranu osobních údajů nebo 
nepříznivě zasáhne soukromí subjektu údajů, oznámil útvar pro 
informace o cestujících narušení údajů bez zbytečného odkladu 
dotčenému subjektu údajů a vnitrostátnímu orgánu dohledu. 

8847   NT  

Čl. 14 Členské státy přijmou pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k zajištění, aby byly tyto sankce uplatňovány.  
 
Členské státy zejména stanoví pravidla pro sankce, včetně 
finančních sankcí, pro letecké dopravce, kteří nepředávají údaje 
podle článku 8, nebo tak nečiní v požadovaném formátu.  
 
Takto stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

8847   PT  

  8847     
  101/2000 

ve znění 
439/2004 
52/2009 
64/2014 

§ 44 (1) Fyzická osoba, která 
a) je ke správci nebo zpracovateli v pracovním nebo jiném obdobném 
poměru, 
b) vykonává pro správce nebo zpracovatele činnosti na základě dohody, 
nebo 
c) v rámci plnění zvláštním zákonem uložených oprávnění a povinností 
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přichází u správce nebo zpracovatele do styku s osobními údaji, 
se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti (§ 15). 
(2) Fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku 
tím, že při zpracování osobních údajů 
a) nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování [§ 5 odst. 1 písm. 
a) a b)] nebo stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo 
překročí oprávnění vyplývající ze zvláštního zákona, 
b) zpracovává nepřesné osobní údaje [§ 5 odst. 1 písm. c)], 
c) shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo 
způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu [§ 5 odst. 1 písm. d), f) 
až h)], 
d) uchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu 
zpracování [§ 5 odst. 1 písm. e)], 
e) zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy 
uvedené v zákoně (§ 5 odst. 2 a § 9), 
f) neposkytne subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem 
stanoveným způsobem (§ 11), 
g) odmítne subjektu údajů poskytnout požadované informace (§ 12 a 
21), 
h) nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti 
zpracování osobních údajů (§ 13),  
i) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona (§ 16 a 27), nebo  
j) neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě. 
(3) Fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku 
tím, že při zpracování osobních údajů některým ze způsobů podle 
odstavce 2 
a) ohrozí větší počet osob svým neoprávněným zasahováním do 
soukromého a osobního života, nebo 
b) poruší povinnosti pro zpracování citlivých údajů (§ 9). 
(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč. 
(5) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 
Kč. 
(6) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do výše 5 000 000 
Kč. 
 

  8982     
  101/2000 

ve znění 
52/2009 

§ 44a (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz zveřejnění 
osobních údajů stanovený jiným právním předpisem. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 
(3) Za přestupek podle odstavce 1 spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem, 
televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně 
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účinným způsobem lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. 
 

  8982     
  101/2000 

ve znění 
439/2004 
52/2009 
468/2011 
64/2014 
183/2017 

§ 45 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako správce nebo 
zpracovatel dopustí přestupku tím, že při zpracování osobních údajů 
  
a) nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování [§ 5 odst. 1 písm. 
a) a b)], nebo stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo 
překročí oprávnění vyplývající ze zvláštního zákona, 
  
b) zpracovává nepřesné osobní údaje [§ 5 odst. 1 písm. c)], 
  
c) shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo 
způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu [§ 5 odst. 1 písm. d), f) 
až h)], 
  
d) uchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu 
zpracování [§ 5 odst. 1 písm. e)], 
  
e) zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy 
uvedené v zákoně (§ 5 odst. 2 a § 9), 
  
f) neposkytne subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem 
stanoveným způsobem (§ 11), 
  
g) odmítne subjektu údajů poskytnout požadované informace (§ 12 a 
21), 
  
h) nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti 
zpracování osobních údajů (§ 13), 
  
i) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona (§ 16 a 27), 
  
j) nevede přehled případů porušení ochrany osobních údajů podle § 88 
odst. 7 zákona o elektronických komunikacích, nebo 
  
k) neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě. 
  
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako správce nebo 
zpracovatel se dopustí přestupku tím, že při zpracování osobních údajů 
některým ze způsobů podle odstavce 1 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
  
a) ohrozí větší počet osob svým neoprávněným zasahováním do 
soukromého a osobního života, nebo 
  
b) poruší povinnosti pro zpracování citlivých údajů (§ 9). 
  
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. 
  
(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč. 

  8982     
  101/2000 

ve znění 
52/2009 
183/2017 

§ 45a (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním 
předpisem. 
  
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 
  
(3) Za přestupek podle odstavce 1 spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem, 
televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně 
účinným způsobem lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. 

  

  8982     
  101/2000 

ve znění 
439/2004 
444/2005 
52/2009 
281/2009 
183/2017 

§ 46 (1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad. 
  
(2) Pokutu vybírá Úřad. 

  

  8982     
Čl. 15 odst. 1 1. Každý členský stát stanoví, že vnitrostátní orgán dohledu uvedený 

v článku 25 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV je odpovědný za 
poskytování poradenství a sledování toho, jak jsou předpisy přijaté 
členskými státy podle této směrnice uplatňovány na jeho území. 
Použije se článek 25 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV. 

101/2000 
ve znění 
177/2001 
170/2007 
250/2014 

§ 2 (1) Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále 
jen "Úřad"). 
(2) Úřad je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních 
údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem, zvláštními právními 
předpisy1), mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního 
řádu, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie. 
(3) Úřad vykonává působnost dozorového úřadu pro oblast ochrany 
osobních údajů vyplývající z mezinárodních smluv, které jsou součástí 
právního řádu. 
 

PT  

  8982     
  101/2000 § 28 odst. 1 (1) Úřad je nezávislý orgán. Ve své činnosti postupuje nezávisle a řídí se 

pouze zákony a jinými právními předpisy. 
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cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné 
činnosti 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
(2) Do činnosti Úřadu lze zasahovat jen na základě zákona. 
(3) Činnost Úřadu je hrazena ze samostatné kapitoly státního rozpočtu 
České republiky. 
 

  8982     
Čl. 15 odst. 2 2. Tyto vnitrostátní orgány dohledu vykonávají svou činnost podle 

odstavce 1 tak, aby byla chráněna základní práva týkající se 
zpracování osobních údajů. 

101/2000 
ve znění 
177/2001 
170/2007 
250/2014 

§ 2 (2) Úřad je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních 
údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem, zvláštními právními 
předpisy1), mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního 
řádu, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie. 
 

PT  

  8982     
  101/2000 

ve znění 
439/2004 
170/2007 

§ 29 odst. 1 
písm. a) 

(1) Úřad  
 
a) provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při 
zpracování osobních údajů, 
 

  

  8982     
  101/2000 

ve znění 
439/2004 
170/2007 

§ 29 odst. 1 
písm. c) 

(1) Úřad  
 
c) přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených 
zákonem při zpracování osobních údajů a informuje o jejich vyřízení, 
 

  

  8982     
  101/2000 

ve znění 
183/2017 

§ 29 odst. 1 
písm. f) 

(1) Úřad  
 
f) projednává přestupky a jiné správní delikty a uděluje pokuty podle 
tohoto zákona, 
 

  

  8982     
  101/2000 

ve znění 
439/2004 
250/2014 

§ 29 odst. 1 
písm. i) 

(1) Úřad  
 
i) spolupracuje s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie 
a s orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany 
osobních údajů. Úřad v souladu s právem Evropské unie plní 
oznamovací povinnost vůči orgánům Evropské unie. 25a) 

  

  8982     
Čl. 15 odst. 3 3. Každý vnitrostátní orgán dohledu:   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
Čl. 15 odst. 3 
písm. a) 

a) se zabývá stížnostmi, jež předloží kterýkoliv subjekt údajů, 
vyšetří danou záležitost a v přiměřené lhůtě informuje subjekt údajů 
o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku; 

101/2000 
ve znění 
439/2004 
170/2007 

§ 29 odst. 1 
písm. c) 

(1) Úřad 
c) přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených 
zákonem při zpracování osobních údajů a informuje o jejich vyřízení, 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
  8982     
Čl. 15 odst. 3 
písm. b) 

b) ověřuje zákonnost zpracování údajů, provádí šetření, inspekce a 
audity v souladu s vnitrostátním právem, a to z vlastního podnětu či 
na základě stížnosti uvedené v písmenu a). 

101/2000 
ve znění 
439/2004 
170/2007 

§ 29 odst. 1 
písm. a) 

(1) Úřad  
a) provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při 
zpracování osobních údajů, 

PT  

  8982     
Čl. 15 odst. 4 4. Je-li o to požádán, každý vnitrostátní orgán dohledu poskytuje 

kterémukoliv subjektu údajů poradenství při výkonu práv 
vyplývajících z předpisů přijatých na základě této směrnice. 

101/2000 § 29 odst. 1 
písm. h) 

(1) Úřad 
h) poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů, 

PT  

  8982     
Čl. 16 odst. 1 1. Veškeré předávání údajů PNR leteckými dopravci útvarům pro 

informace o cestujících pro účely této směrnice se provádí 
elektronicky s dostatečnými zárukami, pokud jde o technická 
bezpečnostní a organizační opatření, jimiž se řídí zpracování, jež má 
být provedeno. V případě technické závady je možné předat údaje 
PNR jakýmikoliv jinými vhodnými prostředky, pokud je zachována 
stejná úroveň bezpečnosti a je to plně v souladu s právem Unie v 
oblasti ochrany údajů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 16 odst. 2 2. Po uplynutí doby jednoho roku ode dne, kdy Komise poprvé v 
souladu s odstavcem 3 přijala společné protokoly a podporované 
datové formáty, probíhá veškeré předávání údajů PNR leteckými 
dopravci útvarům pro informace o cestujících pro účely této 
směrnice elektronicky za použití bezpečných metod v souladu s 
těmito schválenými společnými protokoly. Tyto protokoly jsou 
společné pro všechna předávání, aby byla zajištěna bezpečnost údajů 
PNR v průběhu jejich předávání. Údaje PNR se předávají v 
podporovaných datových formátech, aby byla zajištěna jejich 
čitelnost pro všechny zúčastněné strany. Každý letecký dopravce je 
povinen zvolit si společný protokol a datový formát, které má v 
úmyslu pro předávání používat, a uvědomit o nich útvar pro 
informace o cestujících. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 16 odst. 3 3. Seznam společných protokolů a podporovaných datových formátů 
vypracuje a v případě potřeby upraví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 17 odst. 2. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 16 odst. 4 4. Odstavec 1 se použije po dobu, dokud nejsou k dispozici společné 
protokoly a podporované datové formáty uvedené v odstavcích 2 a 
3. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 16 odst. 5 5. Do jednoho roku ode dne přijetí společných protokolů a   Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
podporovaných datových formátů uvedených v odstavci 2 zajistí 
každý členský stát, aby byla přijata nezbytná technická opatření 
umožňující použití těchto společných protokolů a datových formátů. 

Čl. 17 odst. 1 1. Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu 
nařízení (EU) č. 182/2011. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 17 odst. 2 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení 
(EU) č. 182/2011.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 17 první 
pododstavec 

Nevydá-li výbor své stanovisko, Komise návrh prováděcího aktu 
nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 
182/2011. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 18 odst. 1 1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 25. května 2018. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. 
 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

8847   NT  

Čl. 18 odst. 2 2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení 
vnitrostátního práva, které přijmou v oblasti působnosti této 
směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 19 odst. 1 1. Na základě informací poskytnutých členskými státy, včetně 
statistických informací uvedených v čl. 20 odst. 2, provede Komise 
do 25. května 2020 přezkum všech prvků této směrnice a předloží a 
představí zprávu Evropskému parlamentu a Radě. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 19 odst. 2 2. Při provádění přezkumu věnuje Komise zvláštní pozornost:   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
Čl. 19 odst. 2 
písm. a) 

a) dodržování platných standardů ochrany osobních údajů;   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 19 odst. 2 
písm. b) 

b) nezbytnosti a přiměřenosti shromažďování a zpracování údajů 
PNR pro účely stanovené v této směrnici; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 19 odst. 2 
písm. c) 

c) délce doby uchovávání údajů;   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 19 odst. 2 
písm. d) 

d) účinnosti výměny informací mezi členskými státy a   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 19 odst. 2 
písm. e) 

e) kvalitě posouzení, a to i s ohledem na statistické informace 
shromážděné podle článku 20. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 19 odst. 3 3. Zpráva uvedená v odstavci 1 rovněž zahrnuje přezkum týkající se 
nezbytnosti, přiměřenosti a účinnosti shromažďování, včetně v 
oblasti působnosti této směrnice, povinného předávání údajů PNR, 
pokud jde o všechny nebo o vybrané lety uvnitř EU. Komise 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
zohlední zkušenosti získané členskými státy, zejména těmi, které 
uplatňují tuto směrnici na lety uvnitř EU podle článku 2. Zpráva 
rovněž posoudí nezbytnost začlenění hospodářských subjektů, které 
nejsou leteckými dopravci, jako jsou například cestovní agentury 
nebo kanceláře, které poskytují služby související s cestovním 
ruchem, včetně rezervací letů, do oblasti působnosti této směrnice. 

Čl. 19 odst. 4 4. Komise případně s ohledem na přezkum provedený podle tohoto 
článku předloží Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh na 
změnu této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 20 odst. 1 1. Členské státy Komisi každoročně poskytnou soubor statistických 
informací o údajích PNR poskytnutých útvarům pro informace o 
cestujících. Tyto statistiky nesmí obsahovat osobní údaje. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 20 odst. 2 2. Statistiky musí zahrnovat alespoň:   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
Čl. 20 odst. 2 
písm. a) 

a) celkový počet cestujících, jejichž údaje PNR byly shromážděny a 
byly předmětem výměny; 

8847   NT  

Čl. 20 odst. 2 
písm. b) 

b) počet cestujících, u nichž bylo rozhodnuto o dalším přezkumu. 8847   NT  

Čl. 21 odst. 1 1. Členské státy mohou nadále používat dvoustranné nebo 
mnohostranné dohody či vzájemná ujednání o výměně informací 
mezi příslušnými orgány platné ke dni 24. května 2016, pokud jsou 
tyto dohody nebo ujednání slučitelné s touto směrnicí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 21 odst. 2 2. Touto směrnicí není dotčena použitelnost směrnice 95/46/ES na 
zpracování osobních údajů leteckými dopravci. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 21 odst. 3 3. Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti a závazky členských 
států nebo Unie plynoucí z dvoustranných nebo mnohostranných 
dohod se třetími zeměmi. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 22 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropské unie.  
 
Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Příloha I Údaje PNR shromažďované leteckými dopravci 8847   NT  
       
       
       
       

 
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
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Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  273/2008 Zákon o Policii České republiky 01.01.2009 
2.  49/1997 Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.04.1997 
3.  141/1961 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 01.01.1962 
4.  101/2000 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 01.06.2000 
5.  150/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů 

22.06.2011 

6.  105/2013 Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 30.04.2013 
7.  127/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
01.02.2015 

8.  439/2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 26.07.2004 
9.  170/2007 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru 12.07.2007 
10.  64/2014 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 01.05.2014 
11.  52/2009 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé 01.04.2009 
12.  468/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony 
01.01.2012 

13.  444/2005 Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006 
14.  281/2009 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011 
15.  177/2001 Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů 
31.05.2001 

16.  250/2014 Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015 
17.  149/1969 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 01.01.1970 
18.  178/1990 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád 01.07.1990 
19.  292/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb, o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích 01.01.1994 
20.  265/2001 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony 
01.01.2002 

21.  341/2011 Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 23.11.2011 
22.  150/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon 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 pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

01.07.2016 

23.  48/1973 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád 01.07.1973 
24.  148/1998 Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 01.11.1998 
25.  413/2005 Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006 
26.  193/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.09.2012 
27.  45/2013 Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) 25.02.2013 
28.  150/2002 Zákon soudní řád správní 01.01.2003 
29.  99/1963 Občanský soudní řád 01.04.1964 
30.  519/1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád 01.01.1992 
31.  30/2000 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2001 
32.  293/2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2014 
33.  89/2012 Zákon občanský zákoník 01.01.2014 
34.  57/1965 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 01.08.1965 
35.  152/1995 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a 
zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 

01.09.1995 

36.  303/2013 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 01.01.2014 
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37.  243/2016 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 29.07.2016 
38.  55/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 
18.03.2017 

39.  183/2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 01.07.2017 
40.  205/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., 

a některé další zákony 
01.08.2017 

41.  261/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

16.11.2017 

 
 

2. Seznam návrhů pčedpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  8847 MV Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. …/2018, o zpracování osobních údajů  Leden 2018 Květen 2018 
2. 8982 MV Návrh zákona o zpracování osobních údajů  Leden 2018 Květen 2018 
3. 9600 MSP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a 
mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony 
 

 Květen 2019 Duben 2020 

 
3. Poznámky  

Poř.č. Text poznámky 
1. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 215/2008 o ochraně osobních údajů (čl. 75) 
2. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 215/2008 o ochraně osobních údajů (čl. 76) 
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Celex: 32016L0800 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 132/1 Gestor MSp Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 5. 4. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, 

které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 1 Předmět 
Tato směrnice stanoví společná minimální pravidla pro některá práva 
dětí: 
a) které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
nebo 
b) na které se vztahuje řízení týkající se evropského zatýkacího rozkazu 
podle rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV (dále jen „vyžádané 
osoby“). 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 2 odst. 1 Oblast působnosti 
1. Tato směrnice se vztahuje na děti, které jsou podezřelými nebo 
obviněnými osobami v trestním řízení. Použije se až do okamžiku 
pravomocného rozhodnutí o tom, zda podezřelá nebo obviněná osoba 
uvedený trestný čin spáchala, včetně případného odsouzení a rozhodnutí 
o opravném prostředku. 

218/2003 
ve znění 
41/2009 

§ 1 odst. 1 (1) Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za 
protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku, opatření ukládaná za 
takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve 
věcech mládeže. 

PT  

  218/2003 § 1 odst. 3 (3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v době 
spáchání činu nepřekročil osmnáctý rok věku, obecných právních 
předpisů. 

  

  141/1961 
ve znění 
292/1993 
265/2001 
193/2012 
105/2013 

§ 12 odst. 10 (10) 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. 

  

  141/1961 § 139 odst. 1 (1) Rozsudek je pravomocný, a nestanoví-li tento zákon něco jiného, i 
vykonatelný, 

a) jestliže zákon proti němu odvolání nepřipouští, 

b) jestliže zákon sice proti němu připouští odvolání, avšak 

aa) odvolání ve lhůtě podáno nebylo, 

bb) oprávněné osoby se odvolání výslovně vzdaly nebo je výslovně 
vzaly zpět, nebo 
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Celex: 32016L0800 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 132/1 Gestor MSp Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 5. 4. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, 

které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

cc) podané odvolání bylo zamítnuto. 

  104/2013 § 3 odst. 1 (1) Nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li jím některá otázka 
upravena, použije se trestní řád. 

  

  141/1961 
ve znění 
218/2003 

§ 291 Řízení v trestních věcech mladistvých upravuje zvláštní zákon. Pokud 
zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona. 

  

Článek 2 odst. 2 Tato směrnice se vztahuje na děti, které jsou vyžádanými osobami, od 
okamžiku jejich zatčení ve vykonávajícím členském státě v souladu s 
článkem 17. 

104/2013 § 3 odst. 1 (1) Nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li jím některá otázka 
upravena, použije se trestní řád. 

PT  

  141/1961 
ve znění 
218/2003 

§ 291 Řízení v trestních věcech mladistvých upravuje zvláštní zákon. Pokud 
zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona. 

  

Článek 2 odst. 3 3. S výjimkou těch ustanovení článku 5, čl. 8 odst. 3 bodu b) 
a článku 15, která odkazují na osoby vykonávající rodičovskou 
odpovědnost, se tato směrnice nebo určitá její ustanovení vztahují na 
podezřelé nebo obviněné osoby, které jsou účastníky trestního řízení 
podle odstavce 1 tohoto článku, a na osoby, které jsou účastníky řízení 
týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu podle odstavce 2 tohoto 
článku, pokud byly tyto osoby v době, kdy se staly účastníky tohoto 
řízení, dětmi, ale následně dosáhly věku 18 let, a pokud je použití této 
směrnice či jejích příslušných ustanovení vhodné s přihlédnutím 
ke všem okolnostem případu, včetně vyspělosti a zranitelnosti dotčené 
osoby. Členské státy mohou rozhodnout, že se tato směrnice poté, 
co dotčená osoba dosáhne věku 21 let, již nepoužije. 

218/2003 
ve znění 
41/2009 

§ 1 odst. 1 (1) Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za 
protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku, opatření ukládaná za 
takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve 
věcech mládeže.  

DT  

  218/2003 § 1 odst. 3 (3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v době 
spáchání činu nepřekročil osmnáctý rok věku, obecných právních 
předpisů. 

  

  218/2003  § 73 odst. 1 
písm. b)  

(1) Zvláštní ustanovení o trestním řízení ve věcech mladistvých se 
neužije, bylo-li zahájeno trestní stíhání až po dovršení devatenáctého 
roku mladistvého. 

  

  8781     

Článek 2 odst. 4 4. Tato směrnice se rovněž vztahuje rovněž na děti, které nebyly 
původně podezřelými nebo obviněnými osobami, ale které se v průběhu 
výslechu orgánu činného v trestním řízení stanou podezřelými 
nebo obviněnými osobami. 

218/2003 § 1 odst. 3 (3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v době 
spáchání činu nepřekročil osmnáctý rok věku, obecných právních 
předpisů. 

PT  

Článek 2 odst. 5 5. Tato směrnice nemá vliv na vnitrostátní pravidla stanovující věk 
trestní odpovědnosti. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 2 odst. 6 6. Aniž je dotčeno právo na spravedlivý proces, jde-li o méně závažné 
delikty: 
a) u nichž právní předpisy členského státu stanoví uložení sankce jiným 
orgánem než soudem s příslušností v trestních věcech, přičemž uložení 
této sankce lze u takového soudu napadnout nebo mu ji předložit 
k posouzení, nebo 
b) za něž nelze jako sankci uložit odnětí svobody; 
vztahuje se tato směrnice pouze na řízení před soudem s příslušností 
v trestních věcech. 
Tato směrnice se v každém případě plně uplatní, pokud bylo dítě 
zbaveno osobní svobody, a to bez ohledu na stadium trestního řízení. 

  Nerelevantní z hlediska implementace.  NT  

Článek 3 Definice 
Pro účely této směrnice se rozumí: 
1) „dítětem“ osoba mladší 18 let; 
2) „osobou vykonávající rodičovskou odpovědnost“ kterákoli osoba, 
která vykonává rodičovskou odpovědnost za dítě; 
3) „rodičovskou odpovědností“ veškerá práva a povinnosti fyzické 
nebo právnické osoby týkající se dítěte nebo jmění dítěte, která jsou jí 
svěřena rozhodnutím, právními předpisy nebo právně závaznou 
dohodou, včetně práv týkajících se péče o dítě a styku s dítětem. 
S ohledem na první pododstavec bod 1 se osoba, u které není jisté, 
zda dosáhla 18 let věku, považuje za dítě. 
 

40/2009 
 

§ 126 Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon 
nestanoví jinak.  

DT  

  218/2003 
ve znění 
41/2009 
306/2009 

§ 2 odst. 1 (1) Není-li zákonem stanoveno jinak, pak se rozumí 

a) mládeží děti a mladiství, 

b) dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak 
trestného nedovršil patnáctý rok věku, 

c) mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a 
nepřekročil osmnáctý rok svého věku. 

  

  89/2012 § 858 Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, 
která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, 
jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, 
v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy 
a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování 
jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné 
svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen 
soud. 

  

  89/2012 § 865 odst. 1 (1) Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý 
rodič, ledaže jí byl zbaven. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  89/2012 § 832 odst. 2 (2) Osvojitelé mají rodičovskou odpovědnost.   

  89/2012 § 928 odst. 2 (1) Není-li tu žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává 
rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, soud jmenuje dítěti 
poručníka. 

  

  89/2012 § 929 (2) Poručník má vůči dítěti zásadně všechny povinnosti a práva jako 
rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost. S ohledem na osobu 
poručníka nebo poměry dítěte, jakož i s ohledem na to, z jakého důvodu 
rodiče nemají všechny povinnosti a práva, může být výjimečně okruh 
povinností a práv poručníka vymezen jinak. 

  

  89/2012 § 878 odst. 3 (3) Je-li rodičovská odpovědnost rodičů omezena nebo je-li omezen její 
výkon, jmenuje soud dítěti opatrovníka. 

  

  89/2012 § 943 Soud jmenuje dítěti opatrovníka, hrozí-li střet zájmů dítěte na straně 
jedné a jiné osoby na straně druhé, nehájí-li zákonný zástupce 
dostatečně zájmy dítěte, nebo je-li toho v zájmu dítěte zapotřebí z jiného 
důvodu, anebo stanoví-li tak zákon. Jmenovaný opatrovník má právo 
podat návrh na zahájení řízení vždy, je-li z hlediska zájmu dítěte 
zapotřebí, aby soud nebo jiný orgán veřejné moci v záležitosti dítěte 
rozhodl. 

  

  89/2012 § 966 odst. 2 (2) Pěstoun při výchově dítěte vykonává přiměřeně povinnosti a práva 
rodičů. Je povinen a oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech 
dítěte, v těchto záležitostech dítě zastupovat a spravovat jeho jmění. 
Má povinnost informovat rodiče dítěte o jeho podstatných záležitostech. 
Vyžadují-li to okolnosti, stanoví další povinnosti a práva pěstouna soud. 

  

  89/2012 § 953 odst. 1 (1) Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může 
soud svěřit dítě do osobní péče jiného člověka (dále jen „pečující 
osoba“). Rozhodnutí o svěření dítěte do péče musí být v souladu se 
zájmy dítěte. 

  

  89/2012 § 955 Povinnosti a práva pečující osoby vymezí soud; jinak se přiměřeně 
použijí ustanovení o pěstounství. 

  

  8781     
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 4 odst. 1 Právo na informace 
1. Členské státy zajistí, aby poté, co je dětem sděleno, že jsou podezřelé 
nebo obviněné v trestním řízení, byly tyto děti neprodleně informovány 
o svých právech v souladu se směrnicí 2012/13/EU a o obecných 
aspektech průběhu řízení. 
Členské státy rovněž zajistí, aby děti byly informovány o právech 
uvedených v této směrnici. Tyto informace jsou poskytnuty následovně: 
a) neprodleně poté, co je dětem sděleno, že jsou podezřelými 
nebo obviněnými osobami, přičemž tyto informace se týkají: 
i) práva na to, aby byla informována osoba vykonávající rodičovskou 
odpovědnost, jak je stanoveno v článku 5, 
ii) práva na pomoc obhájce, stanoveného v článku 6, 
iii) práva na ochranu soukromí, stanoveného v článku 14, 
iv) práva na doprovod osobou vykonávající rodičovskou odpovědnost 
během některých stadií řízení jiných než soudní jednání, jak je 
stanoveno v čl. 15 odst. 4,  
v) práva na právní pomoc, stanoveného v článku 18;  
b) v co nejranějším vhodném stadiu řízení, přičemž tyto informace se 
týkají: 
i) práva na individuální posouzení, stanoveného v článku 7, 
ii) práva na lékařské vyšetření, včetně práva na lékařskou pomoc, 
stanoveného v článku 8, 
iii) práva na omezení zbavení osobní svobody a využití alternativních 
opatření, včetně práva na pravidelný přezkum vazby, jak je stanoveno 
v článcích 10 a 11, 
iv) práva na doprovod osobou vykonávající rodičovskou odpovědnost 
v průběhu soudního jednání, stanoveného v čl. 15 odst. 1, 
v) práva být osobně přítomen při řízení před soudem, stanoveného 
v článku 16, 
vi) práva na účinnou právní ochranu, stanoveného v článku 19; 
c) po zbavení osobní svobody, přičemž tyto informace se týkají práva 
na zvláštní zacházení během zbavení osobní svobody, stanoveného 
v článku 12 
2. Členské státy zajistí, aby byly informace poskytované podle odstavce 
1 podávány písemně nebo ústně či obojím způsobem, jednoduchým 
a srozumitelným jazykem a aby poskytované informace byly 
zaznamenány za použití postupu pro pořizování záznamů v souladu 
s vnitrostátním právem. 

218/2003 
ve znění 
459/2011 

§ 42 odst. 3 (3) Všechny orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny vždy 
mladistvého poučit o jeho právech a poskytnout mu plnou možnost 
jejich uplatnění. Ve vhodných případech jej poučí i o podmínkách 
pro podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání nebo odstoupení 
od trestního stíhání. 

DT  

  141/1961 
ve znění 
141/2014 

§ 2 odst. 13 (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. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  141/1961 
ve znění 
178/1990 
265/2001 
539/2004 
141/2014 
57/2017 

§ 33 odst. 5 (5) Všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny vždy 
obviněného o jeho právech poučit a poskytnout mu plnou možnost jejich 
uplatnění. Obviněného, který byl zadržen či zatčen, je třeba poučit též o 
právu na naléhavou lékařskou pomoc, o maximální lhůtě, po kterou 
může být omezen na svobodě, než bude odevzdán soudu, a o právu 
nechat vyrozumět konzulární úřad a rodinného příslušníka nebo jinou 
fyzickou osobu, u nichž uvede údaje potřebné k vyrozumění. 

  

  141/1961 
ve znění 
141/2014 

§ 33 odst. 6 (6) Orgán činný v trestním řízení, který provedl zadržení či zatčení, 
předá obviněnému bez zbytečného odkladu písemné poučení o jeho 
právech; obviněnému musí být umožněno si toto poučení přečíst; 
obviněný má právo ponechat si toto poučení u sebe po celou dobu 
omezení nebo zbavení osobní svobody. 

  

  141/1961 
ve znění 
57/2017 

§ 76b 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. 

  

  8781     

Článek 4 odst. 2  2. Členské státy zajistí, aby byly informace poskytované podle odstavce 
1 podávány písemně nebo ústně či obojím způsobem, jednoduchým 
a srozumitelným jazykem a aby poskytované informace byly 
zaznamenány za použití postupu pro pořizování záznamů v souladu 
s vnitrostátním právem. 

218/2003 § 3 odst. 4 (4) V řízení podle tohoto zákona je třeba postupovat s přihlédnutím 
k věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti osoby, 
proti níž se vede, aby její další vývoj byl co nejméně ohrožen 
a aby projednávané činy a jejich příčiny i okolnosti, které je umožnily, 
byly náležitě objasněny a za jejich spáchání byla vyvozena odpovědnost 
podle tohoto zákona. Řízení je přitom třeba vést tak, aby působilo 
k předcházení dalším protiprávním činům. Orgány činné podle tohoto 
zákona přitom spolupracují s příslušným orgánem sociálně-právní 
ochrany dětí. 

PT  

  141/1961 
ve znění 
141/2014 

§ 2 odst. 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. 

  

  141/1961 § 33 odst. 6 Orgán činný v trestním řízení, který provedl zadržení či zatčení, předá   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

ve znění 
141/2014 

obviněnému bez zbytečného odkladu písemné poučení o jeho právech; 
obviněnému musí být umožněno si toto poučení přečíst; obviněný má 
právo ponechat si toto poučení u sebe po celou dobu omezení nebo 
zbavení osobní svobody. 

  141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 55 odst. 1 
písm. e) 

(1) Nestanoví-li zákon jinak, o každém úkonu trestního řízení se sepíše, 
a to zpravidla při úkonu nebo bezprostředně po něm, protokol, 
který musí obsahovat  

e) návrhy stran, udělené poučení, popřípadě vyjádření poučených osob. 

  

Článek 4 odst. 3 3. Je-li dětem předloženo písemné poučení o právech podle směrnice 
2012/13/EU, členské státy zajistí, že toto poučení obsahuje rovněž 
poučení o právech podle této směrnice. 

218/2003 
ve znění 
459/2011 

§ 42 odst. 3 (3) Všechny orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny vždy 
mladistvého poučit o jeho právech a poskytnout mu plnou možnost 
jejich uplatnění. Ve vhodných případech jej poučí i o podmínkách pro 
podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání nebo odstoupení od 
trestního stíhání. 

PT  

Článek 5 odst. 1 Právo dítěte na to, aby byla informována osoba vykonávající 
rodičovskou odpovědnost 
1. Členské státy zajistí, aby osobě vykonávající rodičovskou 
odpovědnost byly co nejdříve poskytnuty informace, které jsou 
poskytovány dítěti podle článku 4. 

218/2003 
ve znění 
55/2017 

§ 43 odst. 1 (1) Zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého je oprávněn 
mladistvého zastupovat, zejména zvolit mu obhájce, činit za mladistvého 
návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn 
zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit 
mladistvý. Ve prospěch mladistvého může zákonný zástupce nebo 
opatrovník tato práva vykonávat i proti jeho vůli. Zákonný zástupce 
nebo opatrovník mladistvého má také právo klást vyslýchaným osobám 
otázky, nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o hlasování a osobních 
údajů svědka podle § 55 odst. 2 trestního řádu, činit si z nich výpisky a 
poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí. 

DT  

  218/2003 
ve znění 
55/2017 
57/2017 

§ 46 odst. 2 (2) O zadržení, zatčení nebo vzetí do vazby mladistvého je třeba bez 
zbytečného odkladu vyrozumět jeho zákonného zástupce nebo 
opatrovníka, jeho zaměstnavatele, příslušné středisko Probační a 
mediační služby a příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí; jde-li o 
mladistvého, kterému byla uložena ochranná výchova, vyrozumí se o 
tom výchovné zařízení, ve kterém vykonává ochranou výchovu. 
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. 

  

  218/2003 
ve znění  
55/2017 

§ 60 O zahájení trestního stíhání mladistvého je třeba bez zbytečného odkladu 
informovat též jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka, příslušný 
orgán sociálně-právní ochrany dětí a Probační a mediační službu. 

  

  8781     

Článek 5 2. Informace uvedené v odstavci 1 se poskytnou jiné vhodné dospělé 218/2003 § 43 odst. 2 (2) V případě, že je nebezpečí z prodlení a zákonný zástupce nebo DT  
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Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

odst. 2 osobě, kterou si dítě zvolí a kterou jako takovou schválí příslušný orgán, 
pokud by poskytnutí těchto informací osobě vykonávající rodičovskou 
odpovědnost: 
a) bylo v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte; 
b) nebylo možné, jelikož ani poté, co v této věci bylo vyvinuto 
přiměřené úsilí, nelze žádnou osobu vykonávající rodičovskou 
odpovědnost nalézt nebo není známa její totožnost; 
c) mohlo na základě objektivních a skutkových okolností významným 
způsobem ohrozit trestní řízení. 
Pokud však dítě jinou vhodnou dospělou osobu nezvolí nebo pokud 
osoba, která byla dítětem zvolena, není pro příslušný orgán přijatelná, 
příslušný orgán s ohledem na nejlepší zájmy dítěte určí jinou osobu 
a dané informace poskytne této osobě. Tato osoba může být rovněž 
zástupcem úřadu či jiného subjektu odpovědného za ochranu a blaho 
dětí. 

ve znění 
55/2017 

opatrovník mladistvého nemůže vykonávat svá práva uvedená v odstavci 
1 nebo nebyl-li opatrovník ustanoven, ačkoli jsou dány důvody pro jeho 
ustanovení, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce 
ustanoví k výkonu těchto práv mladistvému opatrovníka. Jinou osobu 
než advokáta lze ustanovit opatrovníkem jen s jejím souhlasem. Nelze 
jím ustanovit osobu, u níž lze mít důvodnou obavu, že pro svůj zájem na 
výsledku řízení nebude řádně hájit zájmy mladistvého. Usnesení o 
ustanovení opatrovníka se oznamuje tomu, kdo je jím ustanovován, a 
nevylučuje-li to povaha věci, též mladistvému. Proti usnesení o 
ustanovení opatrovníka je přípustná stížnost 

  89/2012 § 471 odst. 2 (2) Soud jmenuje opatrovníkem osobu, kterou navrhl opatrovanec. Není-
li to možné, jmenuje soud opatrovníkem zpravidla příbuzného nebo 
jinou osobu opatrovanci blízkou, která osvědčí o opatrovance 
dlouhodobý a vážný zájem a schopnost projevovat jej i do budoucna. 
Není-li možné ani to, jmenuje soud opatrovníkem jinou osobu, 
která splňuje podmínky pro to, aby se stala opatrovníkem, 
nebo veřejného opatrovníka podle jiného zákona. 

  

  89/2012 § 878 odst. 3 (3) Je-li rodičovská odpovědnost rodičů omezena nebo je-li omezen její 
výkon, jmenuje soud dítěti opatrovníka. 

  

  89/2012 § 943 Soud jmenuje dítěti opatrovníka, hrozí-li střet zájmů dítěte na straně 
jedné a jiné osoby na straně druhé, nehájí-li zákonný zástupce 
dostatečně zájmy dítěte, nebo je-li toho v zájmu dítěte zapotřebí z jiného 
důvodu, anebo stanoví-li tak zákon. Jmenovaný opatrovník má právo 
podat návrh na zahájení řízení vždy, je-li z hlediska zájmu dítěte 
zapotřebí, aby soud nebo jiný orgán veřejné moci v záležitosti dítěte 
rozhodl. 

  

  8781     

Článek 5 odst. 3 3. Pominou-li okolnosti, které vedly k uplatnění odst. 2 písm. a), b) nebo 
c), veškeré informace, které dítě obdrží v souladu s článkem 4 a které 
jsou nadále relevantní pro probíhající řízení, jsou poskytnuty osobě 
vykonávající rodičovskou odpovědnost. 

89/2012 § 947 Opatrovníka, který nebyl jmenován jen k určitému právnímu jednání, 
zprostí soud jeho funkce i tehdy, netrvá-li již potřeba, která vedla k jeho 
jmenování. 

 

DT  

  89/2012 § 909 Pokud dojde k tak významné změně poměrů, tj. pominou důvody, pro 
které soud přikročil a zasáhnul do rodičovské odpovědnosti, z úřední 
povinnosti zahájí řízení a obnoví rodičovskou odpovědnost 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  218/2003 
ve znění 
55/2017 

§ 43 odst. 1 (1) Zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého je oprávněn 
mladistvého zastupovat, zejména zvolit mu obhájce, činit za mladistvého 
návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn 
zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit 
mladistvý. Ve prospěch mladistvého může zákonný zástupce nebo 
opatrovník tato práva vykonávat i proti jeho vůli. Zákonný zástupce 
nebo opatrovník mladistvého má také právo klást vyslýchaným osobám 
otázky, nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o hlasování a osobních 
údajů svědka podle § 55 odst. 2 trestního řádu, činit si z nich výpisky a 
poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí. 

  

  8781     

Článek 6 odst. 1 Pomoc obhájce 
1. Děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním 
řízení, mají v souladu se směrnicí 2013/48/EU právo na přístup 
k obhájci. Toto právo není dotčeno žádným ustanovením této směrnice, 
a zejména pak ustanoveními tohoto článku. 

141/1961 
ve znění 
178/1990 
558/1991 
292/1993 
55/2017 

§ 33 odst. 1 (1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu 
kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může 
uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a 
podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s 
ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním 
řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o 
tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl 
vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných 
úkonů přípravného řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu 
odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. 
Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li jeho svéprávnost 
omezena. 

DT  

  141/1961 
ve znění 
558/1991 
292/1993 
265/2001  
141/2014 

§ 76 odst. 5 (5) Ustanovení § 33 odst. 1, 5 a 6, § 91, 92, 93 a 95 je třeba přiměřeně 
dbát i tehdy, jestliže je zadržená osoba vyslýchána v době, kdy ještě 
proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§ 160). 

  

  141/1961 
ve znění  
265/2001 
459/2011 

§ 179b odst. 
2 

(2) Ve zkráceném přípravném řízení má podezřelý stejná práva jako 
obviněný (§ 33 odst. 1, 2). Zadržený podezřelý má právo zvolit si 
obhájce a radit se s ním bez přítomnosti třetí osoby již v průběhu 
zadržení. O tom je třeba podezřelého před jeho výslechem poučit a 
poskytnout mu plnou možnost uplatnění jeho práv. 

  

  218/2003 
ve znění 
459/2011 

§ 42 odst. 2 (2) Mladistvý musí mít obhájce 

a) od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření podle tohoto 
zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů 
neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu 
odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit, 

b) ve vykonávacím řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve veřejném 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

zasedání, 

c) v řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení 
o návrhu na povolení obnovy řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve 
veřejném zasedání, 

a to do dovršení osmnácti let věku. 

  8781     

Článek 6 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby byl dětem v souladu s tímto článkem 
nápomocen obhájce, aby tak mohly využít svých práv na obhajobu 
účinným způsobem. 

141/1961 § 41 odst. 1 (1) Obhájce je povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní 
pomoc, účelně využívat k hájení jeho zájmů prostředků a způsobů 
obhajoby uvedených v zákoně, zejména pečovat o to, aby byly v řízení 
náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny 
nebo jeho vinu zmírňují, a tím přispívat ke správnému objasnění 
a rozhodnutí věci. 

DT  

  218/2003 
ve znění 
459/2011 

§ 42 odst. 2 (2) Mladistvý musí mít obhájce 

a) od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření podle tohoto 
zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů 
neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu 
odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit, 

b) ve vykonávacím řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve veřejném 
zasedání, 

c) v řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení 
o návrhu na povolení obnovy řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve 
veřejném zasedání, 

a to do dovršení osmnácti let věku.  

  

  8781     

Článek 6 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby děti v trestním řízení získaly pomoc obhájce 
bez zbytečných průtahů, poté co jsou informovány o tom, že jsou 
podezřelými nebo obviněnými osobami. Obhájce je dětem nápomocen v 
každém případě od toho z následujících okamžiků, který nastane 
nejdříve: 
a) před výslechem ze strany policejního nebo jiného orgánu činného 
v trestním řízení nebo soudního orgánu; 
b) při provádění vyšetřovacího či jiného úkonu za účelem shromáždění 
důkazních prostředků podle odst. 4 písm. c) ze strany vyšetřovacího 
či jiného příslušného orgánu; 
c) bez zbytečného prodlení po zbavení osobní svobody; 
d) pokud byly předvolány k soudu příslušnému v trestních věcech, 
v přiměřené lhůtě před tím, než se k tomuto soudu dostaví. 

218/2003 
ve znění 
459/2011 

§ 42 odst. 2 (2) Mladistvý musí mít obhájce 

a) od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření podle tohoto 
zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů 
neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu 
odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit, 

b) ve vykonávacím řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve veřejném 
zasedání, 

c) v řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení 
o návrhu na povolení obnovy řízení, rozhoduje-li soud pro mládež 
ve veřejném zasedání, 

DT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

a to do dovršení osmnácti let věku. 

  8781     

Článek 6 odst. 4 4.   Pomoc obhájce zahrnuje následující: 
a) členské státy zajistí, aby děti měly právo scházet se v soukromí 
a komunikovat s obhájcem, který je zastupuje, a to i před výslechem 
ze strany policejního nebo jiného orgánu činného v trestním řízení nebo 
soudního orgánu; 
b) členské státy zajistí, aby byl obhájce dětem nápomocen při výslechu 
a aby se obhájce mohl výslechu fakticky účastnit. Tato účast musí být 
provedena v souladu s postupy podle vnitrostátního práva, pokud tyto 
postupy nenarušují účinný výkon nebo samotnou podstatu dotčeného 
práva. Účastní-li se obhájce výslechu, je skutečnost, že k této účasti 
došlo, zaznamenána na základě postupu pro pořizování záznamů 
v souladu s vnitrostátním právem; 
c) členské státy zajistí, aby byl obhájce dětem nápomocen minimálně 
během následujících vyšetřovacích úkonů nebo úkonů prováděných 
za účelem shromáždění důkazních prostředků, jsou-li tyto úkony 
stanoveny vnitrostátním právem a je-li účast podezřelé či obviněné 
osoby požadována či povolena při příslušných úkonech: 
i) identifikace, 
ii) konfrontace, 
iii) rekonstrukce místa trestného činu. 

141/1961 
ve znění 
57/1965 
292/1993 

§ 41 odst. 2 (2) Obhájce je oprávněn již za přípravného řízení činit za obviněného 
návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky, nahlížet do spisů 
(§ 65) a zúčastnit se podle ustanovení tohoto zákona vyšetřovacích 
úkonů s obviněným, který je ve vazbě, je oprávněn mluvit v rozsahu 
stanoveném v § 33 odst. 1. 

DT  

  141/1961 § 41 odst. 3 (3) Obhájce je v řízení před soudem oprávněn zúčastnit se všech úkonů, 
kterých se může zúčastnit obviněný. 

  

  141/1961 
ve znění 
178/1990 
558/1991 
292/1993 
55/2017 

§ 33 odst. 1 (1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu 
kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může 
uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a 
podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s 
ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním 
řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o 
tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných 
úkonů přípravného řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu 
odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. 
Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li jeho svéprávnost 
omezena. 

  141/1961 
ve znění 
558/1991 
292/1993 
265/2001 
141/2014 

§ 76 odst. 5 (5) Ustanovení § 33 odst. 1, 5 a 6, § 91, 92, 93 a 95 je třeba přiměřeně 
dbát i tehdy, jestliže je zadržená osoba vyslýchána v době, kdy ještě 
proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§ 160). 

  

  141/1961 
ve znění  
265/2001 
459/2011 

§ 179b odst. 
2  

(2) Ve zkráceném přípravném řízení má podezřelý stejná práva jako 
obviněný (§ 33 odst. 1, 2). Zadržený podezřelý má právo zvolit si 
obhájce a radit se s ním bez přítomnosti třetí osoby již v průběhu 
zadržení. O tom je třeba podezřelého před jeho výslechem poučit a 
poskytnout mu plnou možnost uplatnění jeho práv. 

  

  141/1961 
ve znění 
57/2017 

§ 76 odst. 6 (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. 

  

  141/1961 
ve znění 
57/2017 

§ 76b  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. 

  

  218/2003 
ve znění 
459/2011 

§ 42 odst. 2 (2) Mladistvý musí mít obhájce 

 a) od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření podle tohoto 
zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů 
neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu 
odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit, 

 b) ve vykonávacím řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve veřejném 
zasedání, 

 c) v řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení 
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o návrhu na povolení obnovy řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve 
veřejném zasedání, 

a to do dovršení osmnácti let věku  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
45/2013  

§ 55 odst. 1 
písm. c) 
 

(1) Nestanoví-li zákon jinak, o každém úkonu trestního řízení se sepíše a 
to zpravidla při úkonu nebo bezprostředně po něm, protokol, který musí 
obsahovat 

c) jméno a příjmení úředních osob a jejich funkce, jméno a příjmení 
přítomných stran, jméno, příjmení a adresu zákonných zástupců, 
opatrovníků, obhájců a zmocněnců, popřípadě jméno a příjmení dalších 
osob, kteří se úkonu zúčastnili, a u obviněného a poškozeného též 
adresu, kterou uvede pro účely doručování, a další údaje nutné k zjištění 
nebo ověření totožnosti, včetně data narození nebo rodného čísla; jsou-li 
při prováděném úkonu zjištěny údaje o bydlišti a doručovací adrese, o 
místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání poškozeného, 
svědka, zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo důvěrníka, 
pak se na žádost těchto osob do protokolu neuvádějí, není-li to nezbytné 
pro dosažení účelu trestního řízení, ale vedou se tak, aby se s nimi mohli 
seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení a úředníci Probační a 
mediační služby činní v dané věci; to platí také pro údaje o osobních, 
rodinných a majetkových poměrech poškozeného a svědka; je-li to 
nezbytné pro řádné uplatnění práva na obhajobu osoby, proti níž se 
trestní řízení vede, sdělí se této osobě potřebné údaje; o sdělení údaje a 
jeho důvodech se učiní záznam do protokolu. 

  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 165 odst. 2 (2) Obhájce je již od zahájení trestního stíhání oprávněn být přítomen při 
vyšetřovacích úkonech, jejichž výsledek může být použit jako důkaz v 
řízení před soudem, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění 
o něm zajistit. Může obviněnému i jiným vyslýchaným klást otázky, 
avšak teprve tehdy, až orgán výslech skončí a udělí mu k tomu slovo. 
Námitky proti způsobu provádění úkonu může vznášet kdykoliv v jeho 
průběhu. Účastní-li se obhájce výslechu svědka, jehož totožnost má být 
z důvodů uvedených v § 55 odst. 2 utajena, je policejní orgán povinen 
přijmout opatření, která znemožňují obhájci zjistit skutečnou totožnost 
svědka. 

  

  218/2003 § 57 odst. 2 (2) Ke konfrontaci mladistvého je možno přistoupit jen výjimečně, a to 
až v řízení před soudem pro mládež. 

  

  85/1996 
ve znění 
79/2006 

§ 16 odst. 1 (1) Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy 
klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v 
rozporu s právním nebo stavovským předpisem; o tom je advokát 
povinen klienta přiměřeně poučit. 
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Poznámka 
 

  8781     

Článek 6 odst. 5 5. Členské státy respektují důvěrnost komunikace mezi dětmi a jejich 
obhájcem v rámci výkonu práva na pomoc obhájce stanoveného podle 
této směrnice. Tato komunikace zahrnuje schůzky, korespondenci, 
telefonické hovory a jiné formy komunikace, které jsou přípustné podle 
vnitrostátního práva. 

218/2003 § 3 odst. 5 (5) V řízení podle tohoto zákona je třeba chránit osobní údaje osoby, 
proti níž se řízení vede, a její soukromí, aby každá taková osoba byla 
chráněna před škodlivými vlivy, a při dodržení zásady, že je považována 
za nevinnou, dokud její vina nebyla prokázána zákonným způsobem. 

DT  

  218/2003 
ve znění 
459/2011 

§ 42 odst. 2 (2) Mladistvý musí mít obhájce 

 a) od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření podle tohoto 
zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů 
neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu 
odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit, 

 b) ve vykonávacím řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve veřejném 
zasedání, 

 c) v řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení 
o návrhu na povolení obnovy řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve 
veřejném zasedání, 

a to do dovršení osmnácti let věku. 

  

  141/1961 
ve znění 
178/1990 
558/1991 
292/1993 
55/2017 

§ 33 odst. 1 (1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu 
kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může 
uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a 
podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s 
ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním 
řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o 
tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl 
vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných 
úkonů přípravného řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu 
odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. 
Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li jeho svéprávnost 
omezena. 

  

  141/1961 
ve znění 
558/1991 
292/1993 
265/2001 
141/2014 

§ 76 odst. 5 (5) Ustanovení § 33 odst. 1, 5 a 6, § 91, 92, 93 a 95 je třeba přiměřeně 
dbát i tehdy, jestliže je zadržená osoba vyslýchána v době, kdy ještě 
proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§ 160). 
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  141/1961 
ve znění  
265/2001 
459/2011 

§ 179b odst. 
2  

(2) Ve zkráceném přípravném řízení má podezřelý stejná práva jako 
obviněný (§ 33 odst. 1, 2). Zadržený podezřelý má právo zvolit si 
obhájce a radit se s ním bez přítomnosti třetí osoby již v průběhu 
zadržení. O tom je třeba podezřelého před jeho výslechem poučit a 
poskytnout mu plnou možnost uplatnění jeho práv. 

  

  141/1961 
ve znění  
57/2017 

§ 76 odst. 6 (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. 

  

  141/1961 
ve znění 
57/2017 

§ 76b 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. 

  

  141/1961 
ve znění 
177/2008 
41/2009 
459/2011 
150/2016 

§ 88 odst. 1 (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 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 nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání 
zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, může být vydán příkaz 
k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, pokud lze 
důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro 
trestní řízení a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li 
by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Odposlech a záznam 
telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech orgánů činných 
v trestním řízení Policie České republiky. Provádění odposlechu 
a záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je 
nepřípustné. Zjistí-li policejní orgán při odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se svým 
obhájcem, je povinen záznam odposlechu bezodkladně zničit 
a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Protokol o zničení záznamu založí do spisu. 

  293/1993 
ve znění 
208/2000 
276/2013 

§ 13 odst. 3 (3) Kontrola korespondence je nepřípustná mezi obviněným a jeho 
obhájcem, mezi obviněným a advokátem, který obviněného zastupuje v 
jiné věci, mezi obviněným a státními orgány České republiky nebo 
diplomatickou misí anebo konzulárním úřadem cizího státu4a) anebo 
mezi obviněným a mezinárodní organizací, která je podle mezinárodní 
úmluvy, jíž je Česká republika vázána, příslušná k projednávání podnětů 
týkajících se ochrany lidských práv. Tato korespondence se adresátu 
odesílá a obviněnému doručuje neprodleně a, nemá-li obviněný finanční 
prostředky, na náklady věznice. 

  

  293/1993 
ve znění 
52/2004 
276/2013 

§ 13a odst. 5 (5) Nejde-li o telefonáty s osobou uvedenou v § 13 odst. 3 nebo § 14 
odst. 9 nebo § 26 odst. 6, je Vězeňská služba oprávněna seznamovat se 
formou odposlechu s telefonáty uvedenými v odstavcích 1 a 2 a 
pořizovat jejich záznam. 

  

  8781     

Článek 6 odst. 6 6. Pokud je to v souladu s právem na spravedlivý proces, mohou se 
členské státy od povinností uvedených v odstavci 3 odchýlit, není-li 
pomoc obhájce vzhledem k okolnostem případu přiměřená s ohledem 
na závažnost trestného činu, složitost věci a opatření, jež by mohla být 
v souvislosti s údajným trestným činem přijata, přičemž prvořadý ohled 
je třeba vždy brát na nejlepší zájmy dítěte. 
Členské státy za všech okolností zajistí, aby byl obhájce dětem 
nápomocen: 
a) když jsou předvedeny před příslušný soud nebo příslušného soudce, 
aby bylo rozhodnuto o jejich vazbě v jakémkoli stadiu řízení v rámci 
působnosti této směrnice, a 
b) během vazby. 
Členské státy rovněž zajistí, aby zbavení osobní svobody bylo jako 
trestní sankce ukládáno, pouze pokud byl dítěti nápomocen obhájce, 
aby bylo dítěti umožněno vykonávat jeho práva na obhajobu účinným 
způsobem, a v každém případě pak v průběhu soudního jednání. 

218/2003 
ve znění 
459/2011 

§ 42 odst. 2 (2) Mladistvý musí mít obhájce 

a) od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření podle tohoto 
zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů 
neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu 
odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit, 

b) ve vykonávacím řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve veřejném 
zasedání, 

c) v řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení 
o návrhu na povolení obnovy řízení, rozhoduje-li soud pro mládež 
ve veřejném zasedání, 

 a to do dovršení osmnácti let věku. 

DT  

  141/1961 § 41 odst. 1 (1) Obhájce je povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní 
pomoc, účelně využívat k hájení jeho zájmů prostředků a způsobů 
obhajoby uvedených v zákoně, zejména pečovat o to, aby byly v řízení 
náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny 
nebo jeho vinu zmírňují, a tím přispívat ke správnému objasnění 
a rozhodnutí věci. 

  

  8781     

Článek 6 odst. 7  7. Má-li být dítěti poskytnuta pomoc obhájce během výslechu podle 
tohoto článku, avšak žádný obhájce není přítomen, příslušné orgány 

218/2003 
ve znění 

§ 42 odst. 2 (2) Mladistvý musí mít obhájce DT 1 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

odloží výslech dítěte nebo jiných vyšetřovacích úkonů či úkonů 
prováděných za účelem shromáždění důkazních prostředků stanovených 
v odst. 4 písm. c) o přiměřenou dobu, aby mohly buď vyčkat příchodu 
obhájce, nebo obhájce dítěti zajistit, pokud tak dítě dosud neučinilo. 

459/2011 a) od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření podle tohoto 
zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů 
neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu 
odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit, 

b) ve vykonávacím řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve veřejném 
zasedání, 

c) v řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení 
o návrhu na povolení obnovy řízení, rozhoduje-li soud pro mládež 
ve veřejném zasedání, 

a to do dovršení osmnácti let věku. 

  141/1961 
ve znění 
178/1990 
558/1991 

§ 38 odst. 1 (1) Jestliže obviněný nemá obhájce v případě, kdy ho musí mít (§ 36 a 
36a), určí se mu lhůta ke zvolení obhájce. Pokud v této lhůtě nebude 
obhájce zvolen, bude mu obhájce na dobu, po kterou trvají důvody nutné 
obhajoby, neprodleně ustanoven. 

  

  8781     

Článek 6 odst. 8 8. Ve výjimečných případech a pouze v přípravném řízení se mohou 
členské státy dočasně odchýlit od uplatňování práv stanovených 
v odstavci 3 v rozsahu, v němž je to s ohledem na zvláštní okolnosti 
případu opodstatněno jedním či několika z těchto závažných důvodů: 
a) pokud existuje naléhavá potřeba zamezit závažným nepříznivým 
důsledkům pro život, svobodu nebo tělesnou nedotknutelnost určité 
osoby; 
b) pokud vyšetřovací orgány musí nezbytně přijmout okamžité opatření 
umožňující zabránit závažnému ohrožení trestního řízení v souvislosti se 
závažným trestným činem. 
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány při uplatňování tohoto 
odstavce braly ohled na nejlepší zájmy dítěte. 
Rozhodnutí přistoupit k výslechu v nepřítomnosti obhájce podle tohoto 
odstavce může přijmout pouze na individuální bázi soudní orgán nebo 
jiný příslušný orgán pod podmínkou, že toto rozhodnutí lze soudně 
přezkoumat. 

218/2003 
ve znění 
459/2011 

§ 42 odst. 2 (2) Mladistvý musí mít obhájce 

a) od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření podle tohoto 
zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů 
neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu 
odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit, 

b) ve vykonávacím řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve veřejném 
zasedání, 

c) v řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení 
o návrhu na povolení obnovy řízení, rozhoduje-li soud pro mládež 
ve veřejném zasedání, 

a to do dovršení osmnácti let věku. 

DT  

  8781     

Článek 7 odst. 1 Právo na individuální posouzení 
1. Členské státy zajistí, aby byly zohledněny zvláštní potřeby dětí 
týkající se ochrany, vzdělávání, odborné přípravy a sociálního začlenění. 

218/2003 § 1 odst. 2 (2) Projednáváním protiprávních činů, kterých se dopustili děti mladší 
patnácti let a mladiství, se sleduje, aby se na toho, kdo se takového činu 
dopustil, užilo opatření, které účinně přispěje k tomu, aby se nadále 
páchání protiprávního činu zdržel a našel si společenské uplatnění 
odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých sil 
a schopností přispěl k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním činem; 
řízení musí být vedeno tak, aby přispívalo k předcházení a zamezování 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

páchání protiprávních činů. 

  218/2003 § 9 odst. 1 (1) Účelem opatření vůči mladistvému je především vytvoření podmínek 
pro sociální a duševní rozvoj mladistvého se zřetelem k jím dosaženému 
stupni rozumového a mravního vývoje, osobním vlastnostem, k rodinné 
výchově a k prostředí mladistvého, z něhož pochází, i jeho ochrana před 
škodlivými vlivy a předcházení dalšímu páchání provinění. 

  

Článek 7 odst. 2 2. Pro tento účel musí být děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými 
osobami v trestním řízení, individuálně posouzeny. Toto posouzení 
zohlední zejména osobnost a zralost dítěte, jeho materiální, ekonomické, 
sociální a rodinné zázemí a také jakoukoli zvláštní zranitelnost dítěte. 

218/2003 
ve znění 
41/2009 
306/2009 

§ 3 odst. 3 (3) Opatření uložené podle tohoto zákona musí přihlížet k osobnosti 
toho, komu je ukládáno, včetně jeho věku a rozumové a mravní 
vyspělosti, zdravotnímu stavu, jakož i jeho osobním, rodinným 
a sociálním poměrům, a musí být přiměřené povaze a závažnosti 
spáchaného činu. Politické, národní, sociální nebo náboženské smýšlení 
mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let, jeho rodiny nebo rodiny, 
v níž žije, anebo způsob výchovy mladistvého nebo dítěte mladšího 
patnácti let nemůže být důvodem k uložení opatření podle tohoto 
zákona. 

PT  

  218/2003 § 3 odst. 4 (4) V řízení podle tohoto zákona je třeba postupovat s přihlédnutím 
k věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti osoby, proti 
níž se vede, aby její další vývoj byl co nejméně ohrožen 
a aby projednávané činy a jejich příčiny i okolnosti, které je umožnily, 
byly náležitě objasněny a za jejich spáchání byla vyvozena odpovědnost 
podle tohoto zákona. Řízení je přitom třeba vést tak, aby působilo 
k předcházení dalším protiprávním činům. Orgány činné podle tohoto 
zákona přitom spolupracují s příslušným orgánem sociálně-právní 
ochrany dětí. 

  

  218/2003 § 9 odst. 1 (1) Účelem opatření vůči mladistvému je především vytvoření podmínek 
pro sociální a duševní rozvoj mladistvého se zřetelem k jím dosaženému 
stupni rozumového a mravního vývoje, osobním vlastnostem, k rodinné 
výchově a k prostředí mladistvého, z něhož pochází, i jeho ochrana před 
škodlivými vlivy a předcházení dalšímu páchání provinění. 

  

  218/2003 § 55 odst. 1 (1) V trestních věcech mladistvých obviněných jsou orgány činné podle 
tohoto zákona povinny se zvláštní pečlivostí objasňovat a dokazovat 
příčiny jejich provinění a skutečnosti významné pro posouzení jejich 
osobních, rodinných i jiných poměrů. Orgány činné podle tohoto zákona 
provádějí s veškerou pečlivostí všechna šetření potřebná pro poznání 
osobnosti a dosavadního způsobu života mladistvého, jakož i prostředků 
vhodných k jeho znovuzačlenění do společnosti a zamezení opakování 
provinění. 

  

  218/2003 § 55 odst. 2 (2) V řízení je nutno co nejdůkladněji zjistit též stupeň rozumového 
a mravního vývoje mladistvého, jeho povahu, poměry i prostředí, 
v němž žil a byl vychován, jeho chování před spácháním provinění a po 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

něm a jiné okolnosti důležité pro volbu prostředků vhodných pro jeho 
nápravu, včetně posouzení toho, zda a v jakém rozsahu má být uloženo 
výchovné opatření, ochranné opatření nebo trestní opatření. 

Článek 7 odst. 3 3. Rozsah a míra podrobnosti individuálního posouzení se může lišit 
v závislosti na okolnostech věci, opatřeních, která lze přijmout, pokud je 
dítě uznáno vinným ze spáchání trestného činu, a na skutečnosti, zda již 
dítě bylo v nedávné minulosti podrobeno individuálnímu posouzení, 
či nikoli. 

218/2003 § 55 odst. 1 (1) V trestních věcech mladistvých obviněných jsou orgány činné podle 
tohoto zákona povinny se zvláštní pečlivostí objasňovat a dokazovat 
příčiny jejich provinění a skutečnosti významné pro posouzení jejich 
osobních, rodinných i jiných poměrů. Orgány činné podle tohoto zákona 
provádějí s veškerou pečlivostí všechna šetření potřebná pro poznání 
osobnosti a dosavadního způsobu života mladistvého, jakož i prostředků 
vhodných k jeho znovuzačlenění do společnosti a zamezení opakování 
provinění. 

PT  

  218/2003 § 55 odst. 2 (2) V řízení je nutno co nejdůkladněji zjistit též stupeň rozumového a 
mravního vývoje mladistvého, jeho povahu, poměry i prostředí, v němž 
žil a byl vychován, jeho chování před spácháním provinění a po něm a 
jiné okolnosti důležité pro volbu prostředků vhodných pro jeho nápravu, 
včetně posouzení toho, zda a v jakém rozsahu má být uloženo výchovné 
opatření, ochranné opatření nebo trestní opatření. 

  

  218/2003 § 56 odst. 1 (1) Je-li nezbytné zjistit podrobnější informace pro další postup řízení 
a pro uložení nejvhodnějšího opatření, je třeba vypracovat zprávu 
o osobních, rodinných a sociálních poměrech mladistvého a aktuální 
životní situaci mladistvého, ke které soud pro mládež a v přípravném 
řízení státní zástupce přihlédne při konečném rozhodnutí ve věci. 

  

  218/2003 § 56 odst. 2 (2) Vypracování podrobné zprávy o osobních, rodinných a sociálních 
poměrech mladistvého a aktuální životní situaci mladistvého uloží 
předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce příslušnému 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí, případně též Probační a mediační 
službě. 

  

  218/2003 § 56 odst. 3  (3) Zpráva o osobních, rodinných a sociálních poměrech mladistvého a 
aktuální životní situaci mladistvého musí být písemná, pokud předseda 
senátu a v přípravném řízení státní zástupce neurčí jinak, a musí 
obsahovat zejména věk mladistvého, stupeň jeho zralosti, dále jeho 
postoj k provinění a jeho ochotu zajistit nápravu způsobených škod nebo 
odčinění dalších následků, rodinné poměry mladistvého, včetně vztahu 
mladistvého k jeho rodičům, stupeň vlivu rodičů na něho a vztah mezi 
mladistvým, jeho širší rodinou a blízkým sociálním okolím, záznamy o 
školní docházce, jeho chování a prospěchu ve škole, a je-li zaměstnán, i 
skutečnosti významné pro posouzení jeho chování v zaměstnání, přehled 
jeho předchozích provinění a opatření vůči němu použitých, jakož i 
popis jejich výkonu, včetně způsobu chování mladistvého. 
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které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 7 odst. 4 4. Individuální posouzení slouží k tomu, aby se zjistily a v souladu 
s postupem pro pořizování záznamů používaném v příslušném členském 
státě zaznamenaly veškeré informace týkající se individuálních 
vlastností a situace dítěte, které by mohly být příslušnému orgánu 
užitečné při: 
a) rozhodování o tom, zda je třeba přijmout jakékoli zvláštní opatření 
ve prospěch dítěte; 
b) posuzování vhodnosti a účinnosti jakýchkoli preventivních opatření 
přijímaných ve vztahu k dítěti; 
c) rozhodování či přijímání určitého postupu v rámci trestního řízení, 
včetně ukládání trestu. 

218/2003 § 55 odst. 1 (1) V trestních věcech mladistvých obviněných jsou orgány činné podle 
tohoto zákona povinny se zvláštní pečlivostí objasňovat a dokazovat 
příčiny jejich provinění a skutečnosti významné pro posouzení jejich 
osobních, rodinných i jiných poměrů. Orgány činné podle tohoto zákona 
provádějí s veškerou pečlivostí všechna šetření potřebná pro poznání 
osobnosti a dosavadního způsobu života mladistvého, jakož i prostředků 
vhodných k jeho znovuzačlenění do společnosti a zamezení opakování 
provinění 

PT  

  218/2003 § 55 odst. 2 (2) V řízení je nutno co nejdůkladněji zjistit též stupeň rozumového 
a mravního vývoje mladistvého, jeho povahu, poměry i prostředí, 
v němž žil a byl vychován, jeho chování před spácháním provinění 
a po něm a jiné okolnosti důležité pro volbu prostředků vhodných pro 
jeho nápravu, včetně posouzení toho, zda a v jakém rozsahu má být 
uloženo výchovné opatření, ochranné opatření nebo trestní opatření. 

  

  218/2003 § 56 odst. 1 (1) Je-li nezbytné zjistit podrobnější informace pro další postup řízení 
a pro uložení nejvhodnějšího opatření, je třeba vypracovat zprávu 
o osobních, rodinných a sociálních poměrech mladistvého a aktuální 
životní situaci mladistvého, ke které soud pro mládež a v přípravném 
řízení státní zástupce přihlédne při konečném rozhodnutí ve věci. 

  

  218/2003 § 65 odst. 1 (1) Při svém rozhodování soud pro mládež přihlédne také k okolnostem 
vyplývajícím ze zprávy o osobních, rodinných a sociálních poměrech 
mladistvého a aktuální životní situaci mladistvého, byla-li vyžádána 
a předložena. 

  

Článek 7 odst. 5 5. Individuální posouzení se provede v nejranější vhodné fázi řízení 
a s výhradou odstavce 6 před podáním obžaloby. 

218/2003 § 3 odst. 4 (4) V řízení podle tohoto zákona je třeba postupovat s přihlédnutím 
k věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti osoby, 
proti níž se vede, aby její další vývoj byl co nejméně ohrožen a aby 
projednávané činy a jejich příčiny i okolnosti, které je umožnily, byly 
náležitě objasněny a za jejich spáchání byla vyvozena odpovědnost 
podle tohoto zákona. Řízení je přitom třeba vést tak, aby působilo 
k předcházení dalším protiprávním činům. Orgány činné podle tohoto 
zákona přitom spolupracují s příslušným orgánem sociálně-právní 
ochrany dětí. 

DT  

  218/2003 § 55 odst. 3 (3) Orgány činné podle tohoto zákona uloží zjištění poměrů mladistvého 
příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí, případně též Probační 
a mediační službě. 

  

  218/2003 § 56 odst. 2 (2) Vypracování podrobné zprávy o osobních, rodinných a sociálních 
poměrech mladistvého a aktuální životní situaci mladistvého uloží 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, 

které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce příslušnému 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí, případně též Probační a mediační 
službě. 

  8781     

Článek 7 odst. 6 6. Obžaloba však může být podána i v případě, že individuální 
posouzení není k dispozici, pokud je to v nejlepším zájmu dítěte, 
přičemž je ovšem v každém případě třeba, aby bylo individuální 
posouzení k dispozici při zahájení soudního jednání. 

218/2003 § 55 odst. 1 (1) V trestních věcech mladistvých obviněných jsou orgány činné podle 
tohoto zákona povinny se zvláštní pečlivostí objasňovat a dokazovat 
příčiny jejich provinění a skutečnosti významné pro posouzení jejich 
osobních, rodinných i jiných poměrů. Orgány činné podle tohoto zákona 
provádějí s veškerou pečlivostí všechna šetření potřebná pro poznání 
osobnosti a dosavadního způsobu života mladistvého, jakož i prostředků 
vhodných k jeho znovuzačlenění do společnosti a zamezení opakování 
provinění. 

PT  

  218/2003 § 55 odst. 2 (2) V řízení je nutno co nejdůkladněji zjistit též stupeň rozumového 
a mravního vývoje mladistvého, jeho povahu, poměry i prostředí, 
v němž žil a byl vychován, jeho chování před spácháním provinění a po 
něm a jiné okolnosti důležité pro volbu prostředků vhodných pro jeho 
nápravu, včetně posouzení toho, zda a v jakém rozsahu má být uloženo 
výchovné opatření, ochranné opatření nebo trestní opatření.  

  

  218/2003 § 55 odst. 3 (3) Orgány činné podle tohoto zákona uloží zjištění poměrů mladistvého 
příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí, případně též Probační 
a mediační službě. 

  

  218/2003 § 56 odst. 1 (1) Je-li nezbytné zjistit podrobnější informace pro další postup řízení 
a pro uložení nejvhodnějšího opatření, je třeba vypracovat zprávu 
o osobních, rodinných a sociálních poměrech mladistvého a aktuální 
životní situaci mladistvého, ke které soud pro mládež a v přípravném 
řízení státní zástupce přihlédne při konečném rozhodnutí ve věci.  

  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 177 písm. 
d) 

Obžaloba musí obsahovat 

d) odůvodnění žalovaného skutku s uvedením důkazů, o které se toto 
odůvodnění opírá, a seznam důkazů, jejichž provedení se v hlavním 
líčení navrhuje, jakož i právní úvahy, kterými se státní zástupce řídil při 
posuzování skutečností podle příslušných ustanovení zákona. 

  

  8781     

Článek 7 odst. 7 7. Individuální posouzení se provede za úzké spoluúčasti dítěte. 
Toto posouzení provádí kvalifikovaný personál, a to, je-li to možné, 
na základě multidisciplinárního přístupu a případně se zapojením osoby 
vykonávající rodičovskou odpovědnost nebo jiné vhodné dospělé osoby 
podle článků 5 a 15 nebo specializovaného odborníka. 

218/2003 § 3 odst. 8 (8) Soudci, státní zástupci, příslušníci policejních orgánů a úředníci 
Probační a mediační služby působící v trestních věcech mládeže musí 
mít zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží. 

DT  

  218/2003 § 55 odst. 3 (3) Orgány činné podle tohoto zákona uloží zjištění poměrů mladistvého   
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které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí, případně též Probační 
a mediační službě. 

  218/2003 § 56 odst. 2 (2) Vypracování podrobné zprávy o osobních, rodinných a sociálních 
poměrech mladistvého a aktuální životní situaci mladistvého uloží 
předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce příslušnému 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí, případně též Probační a mediační 
službě. 

  

  8781     

Článek 7 odst. 8 8.   Pokud se prvky, na nichž se zakládá individuální posouzení, 
podstatně změní, členské státy zajistí jeho aktualizaci během trestního 
řízení. 

218/2003 § 3 odst. 4 (4) V řízení podle tohoto zákona je třeba postupovat s přihlédnutím 
k věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti osoby, proti 
níž se vede, aby její další vývoj byl co nejméně ohrožen 
a aby projednávané činy a jejich příčiny i okolnosti, které je umožnily, 
byly náležitě objasněny a za jejich spáchání byla vyvozena odpovědnost 
podle tohoto zákona. Řízení je přitom třeba vést tak, aby působilo 
k předcházení dalším protiprávním činům. Orgány činné podle tohoto 
zákona přitom spolupracují s příslušným orgánem sociálně-právní 
ochrany dětí. 

DT  

  218/2003 § 55 odst. 1 (1) V trestních věcech mladistvých obviněných jsou orgány činné podle 
tohoto zákona povinny se zvláštní pečlivostí objasňovat a dokazovat 
příčiny jejich provinění a skutečnosti významné pro posouzení jejich 
osobních, rodinných i jiných poměrů. Orgány činné podle tohoto zákona 
provádějí s veškerou pečlivostí všechna šetření potřebná pro poznání 
osobnosti a dosavadního způsobu života mladistvého, jakož i prostředků 
vhodných k jeho znovuzačlenění do společnosti a zamezení opakování 
provinění. 

  

  8781     

Článek 7 odst. 9 9.   Členské státy se mohou od této povinnosti provádět individuální 
posouzení odchýlit, vyžadují-li si to okolnosti případu a je-li to 
v nejlepším zájmu dítěte. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 8 odst. 1 Právo na lékařské vyšetření 
1.   Členské státy zajistí, aby děti, jež byly zbaveny osobní svobody, 
měly bez zbytečného odkladu právo na lékařské vyšetření zejména 
za účelem posouzení jejich celkového duševního a tělesného stavu. 
Toto lékařské vyšetření musí být co nejméně invazivní a musí je 
provádět lékař či jiný kvalifikovaný odborník. 

218/2003 § 3 odst. 4 (4) V řízení podle tohoto zákona je třeba postupovat s přihlédnutím 
k věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti osoby, proti 
níž se vede, aby její další vývoj byl co nejméně ohrožen 
a aby projednávané činy a jejich příčiny i okolnosti, které je umožnily, 
byly náležitě objasněny a za jejich spáchání byla vyvozena odpovědnost 
podle tohoto zákona. Řízení je přitom třeba vést tak, aby působilo 
k předcházení dalším protiprávním činům. Orgány činné podle tohoto 
zákona přitom spolupracují s příslušným orgánem sociálně-právní 
ochrany dětí. 

PT  
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které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  218/2003 § 42 odst. 1 (1) Mladistvý má právo na zacházení přiměřené jeho věku, duševní 
vyspělosti a zdravotnímu stavu. 

  

  218/2003 
ve znění 
41/2009 

§ 58 odst. 1 (1) K vyšetření duševního stavu mladistvého se přibere znalec z oboru 
zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací na dětskou psychiatrii 
a znalec z oboru zdravotnictví nebo pedagogiky, odvětví psychologie, 
se specializací na dětskou psychologii. 

  

  293/1993 
ve znění 
375/2011 

§ 18 odst. 3  (3) Obviněný má právo na zdravotní služby v rozsahu a za podmínek 
stanovených zvláštním předpisem a s přihlédnutím k omezením 
vyplývajícím z účelu vazby. 

  

  293/1993 
ve znění  
276/2013 

§ 18 odst. 5 (5) Obviněný je povinen podrobit se preventivní vstupní, periodické 
a výstupní (popřípadě i mimořádné) lékařské prohlídce v rozsahu 
určeném lékařem, včetně nezbytných diagnostických a laboratorních 
vyšetření a očkování, a preventivním opatřením stanoveným orgány 
ochrany veřejného zdraví. 

  

  109/1994 
ve znění 
18/2015 

§ 8 odst. 5 (5) Po přijetí obviněného se provede vstupní lékařská prohlídka.   

  273/2008 § 24 odst. 5 (5) Osoba omezená na svobodě má právo nechat se vyšetřit nebo ošetřit 
lékařem podle svého výběru; to neplatí pro vyšetření lékařem ke zjištění, 
zda ji lze umístit do policejní cely nebo je nutno ji z ní propustit. Policie 
za účelem ošetření nebo vyšetření umožní přístup lékaře k této osobě. 

  

  372/2011 § 28 odst. 3 
písm. a) 

Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo 

a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí 
při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem 
poskytovaných zdravotních služeb, 

  

Článek 8 odst. 2 2. Výsledky tohoto lékařského vyšetření musí být zohledněny 
při rozhodování o schopnosti dítěte čelit výslechu, jiným vyšetřovacím 
nebo důkazním úkonům nebo opatřením plánovaným vůči němu. 

218/2003 
ve znění 
41/2009 
306/2009 

§ 3 odst. 3 (3) Opatření uložené podle tohoto zákona musí přihlížet k osobnosti 
toho, komu je ukládáno, včetně jeho věku a rozumové a mravní 
vyspělosti, zdravotnímu stavu, jakož i jeho osobním, rodinným 
a sociálním poměrům, a musí být přiměřené povaze a závažnosti 
spáchaného činu. Politické, národní, sociální nebo náboženské smýšlení 
mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let, jeho rodiny nebo rodiny, 
v níž žije, anebo způsob výchovy mladistvého nebo dítěte mladšího 
patnácti let nemůže být důvodem k uložení opatření podle tohoto 
zákona. 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSX0Z)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32016L0800_180904.doc      str. 24 z 59   

Celex: 32016L0800 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 132/1 Gestor MSp Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 5. 4. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, 

které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  218/2003 § 3 odst. 4 (4) V řízení podle tohoto zákona je třeba postupovat s přihlédnutím 
k věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti osoby, proti 
níž se vede, aby její další vývoj byl co nejméně ohrožen 
a aby projednávané činy a jejich příčiny i okolnosti, které je umožnily, 
byly náležitě objasněny a za jejich spáchání byla vyvozena odpovědnost 
podle tohoto zákona. Řízení je přitom třeba vést tak, aby působilo 
k předcházení dalším protiprávním činům. Orgány činné podle tohoto 
zákona přitom spolupracují s příslušným orgánem sociálně-právní 
ochrany dětí. 

  

  218/2003 § 57 odst. 1 (1) Při výslechu obviněného mladistvého je nutno postupovat 
ohleduplně a šetřit jeho osobnost. 

  

Článek 8 odst. 3 3. Toto lékařské vyšetření se provádí buďto na podnět příslušných 
orgánů, zejména odůvodňují-li takové vyšetření konkrétní zdravotní 
indikace, nebo na žádost jakékoli z těchto osob: 
a) dítěte; 
b) osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost nebo jiné vhodné 
dospělé osoby podle článků 5 a 15; 
c) obhájce dítěte. 

293/1993 
ve znění 
375/2011 

§ 18 odst. 3  (3) Obviněný má právo na zdravotní služby v rozsahu a za podmínek 
stanovených zvláštním předpisem a s přihlédnutím k omezením 
vyplývajícím z účelu vazby. 

PT  

  293/1993 
ve znění 
276/2013 

§ 18 odst. 5 (5) Obviněný je povinen podrobit se preventivní vstupní, periodické 
a výstupní (popřípadě i mimořádné) lékařské prohlídce v rozsahu 
určeném lékařem, včetně nezbytných diagnostických a laboratorních 
vyšetření a očkování, a preventivním opatřením stanoveným orgány 
ochrany veřejného zdraví.  

  

  218/2003 
ve znění 
55/2017 

§ 43 odst. 1  (1) Zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého je oprávněn 
mladistvého zastupovat, zejména zvolit mu obhájce, činit za mladistvého 
návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn 
zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit 
mladistvý. Ve prospěch mladistvého může zákonný zástupce nebo 
opatrovník tato práva vykonávat i proti jeho vůli. Zákonný zástupce 
nebo opatrovník mladistvého má také právo klást vyslýchaným osobám 
otázky, nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o hlasování a osobních 
údajů svědka podle § 55 odst. 2 trestního řádu, činit si z nich výpisky a 
poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí. 

  

  141/1961 
ve znění 
57/1965 
292/1993 

§ 41 odst. 2 (2) Obhájce je oprávněn již za přípravného řízení činit za obviněného 
návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky, nahlížet do spisů 
(§ 65) a zúčastnit se podle ustanovení tohoto zákona vyšetřovacích 
úkonů s obviněným, který je ve vazbě, je oprávněn mluvit v rozsahu 
stanoveném v § 33 odst. 1. 

  

Článek 8 odst. 4 4.   Závěry lékařského vyšetření se písemně zaprotokolují. Je-li o ni 
požádáno, je poskytnuta i lékařská pomoc. 

555/1992 
ve znění 

§ 23a odst. 1 
písm. c) 

(1) Evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, vazby a výkonu 
trestu odnětí svobody na území České republiky obsahuje 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

129/2008 c) údaje o průběhu výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo trestu 
odnětí svobody včetně údajů o přesném místě a době, kdy taková osoba 
vykonávala zabezpečovací detenci, vazbu nebo trest odnětí svobody, 
přehledu o udělených odměnách a uložených kázeňských trestech 
a údajů o výsledcích zdravotních prohlídek. 

  141/1961 
265/2001 
45/2013 

§ 55 odst. 1 (1) Nestanoví-li zákon jinak, o každém úkonu trestního řízení se sepíše, 
a to zpravidla při úkonu nebo bezprostředně po něm, protokol, který 
musí obsahovat 

a) pojmenování soudu, státního zástupce nebo jiného orgánu 
provádějícího úkon, 

b) místo, čas a předmět úkonu, 

c) jméno a příjmení úředních osob a jejich funkce, jméno a příjmení 
přítomných stran, jméno, příjmení a adresu zákonných zástupců, 
opatrovníků, obhájců a zmocněnců, popřípadě jméno a příjmení dalších 
osob, kteří se úkonu zúčastnili, a u obviněného a poškozeného též 
adresu, kterou uvede pro účely doručování, a další údaje nutné k zjištění 
nebo ověření totožnosti, včetně data narození nebo rodného čísla; jsou-li 
při prováděném úkonu zjištěny údaje o bydlišti a doručovací adrese, o 
místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání poškozeného, 
svědka, zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo důvěrníka, 
pak se na žádost těchto osob do protokolu neuvádějí, není-li to nezbytné 
pro dosažení účelu trestního řízení, ale vedou se tak, aby se s nimi mohli 
seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení a úředníci Probační a 
mediační služby činní v dané věci; to platí také pro údaje o osobních, 
rodinných a majetkových poměrech poškozeného a svědka; je-li to 
nezbytné pro řádné uplatnění práva na obhajobu osoby, proti níž se 
trestní řízení vede, sdělí se této osobě potřebné údaje; o sdělení údaje a 
jeho důvodech se učiní záznam do protokolu, 
d) stručné a výstižné vylíčení průběhu úkonu, z něhož by bylo patrné i 
zachování zákonných ustanovení upravujících provádění úkonu, dále 
podstatný obsah rozhodnutí při úkonu vyhlášených, a byl-li hned při 
úkonu doručen opis rozhodnutí, osvědčení o tomto doručení; pokud se 
provádí doslovná protokolace výpovědi osoby, je třeba to v protokole 
označit tak, aby bylo možné bezpečně určit počátek a konec doslovné 
protokolace, 

e) návrhy stran, udělené poučení, popřípadě vyjádření poučených osob, 

f) námitky stran nebo vyslýchaných osob proti průběhu úkonu nebo 
obsahu protokolu. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  98/2012 
ve znění 
236/2013 
364/2015 
137/2018 

Příloha 1 3. ZPRÁVA O POSKYTNUTÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH 

Zpráva o poskytnutých zdravotních službách obsahuje: 

a) údaje o zjištěném zdravotním stavu, včetně výsledků laboratorních a 
dalších vyšetření, 

b) údaje o dosavadní léčbě a reakci pacienta na ní, 

c) doporučení k dalšímu poskytování zdravotních služeb, včetně 
doporučení v posudkové péči. 

V případě jednorázového poskytnutí zdravotních služeb zpráva obsahuje 
údaje o zjištěném zdravotním stavu, včetně výsledků laboratorních a 
dalších vyšetření a doporučení k dalšímu poskytování zdravotních 
služeb. 

V případě vyžádaných odborných vyšetření spočívajících v laboratorním 
vyšetření nebo v použití přístrojového vybavení, zejména ekg, ultrazvuk, 
rentgen, zpráva o poskytnutých zdravotních službách obsahuje 
informace podle písmene a). 

  

       

Článek 8 odst. 5 5. Členské státy zajistí provedení dalšího lékařského vyšetření, pokud to 
vyžadují okolnosti. 

293/1993 
ve znění 
375/2011 

§ 18 odst. 3 (3) Obviněný má právo na zdravotní služby v rozsahu a za podmínek 
stanovených zvláštním předpisem a s přihlédnutím k omezením 
vyplývajícím z účelu vazby. 

PT  

  293/1993 
ve znění 
276/2013 

§ 18 odst. 5 
 

(5) Obviněný je povinen podrobit se preventivní vstupní, periodické 
a výstupní (popřípadě i mimořádné) lékařské prohlídce v rozsahu 
určeném lékařem, včetně nezbytných diagnostických a laboratorních 
vyšetření a očkování, a preventivním opatřením stanoveným orgány 
ochrany veřejného zdraví. 

  

  273/2008 § 24 odst. 5 (5) Osoba omezená na svobodě má právo nechat se vyšetřit nebo ošetřit 
lékařem podle svého výběru; to neplatí pro vyšetření lékařem ke zjištění, 
zda ji lze umístit do policejní cely nebo je nutno ji z ní propustit. Policie 
za účelem ošetření nebo vyšetření umožní přístup lékaře k této osobě. 

  

Článek 9 odst. 1 Audiovizuální záznam výslechu 
1. Členské státy zajistí, aby výslech dětí prováděný během trestního 
řízení policií nebo jinými orgány činnými v trestním řízení byl 
audiovizuálně zaznamenáván, je-li to přiměřené okolnostem případu, 
s ohledem mimo jiné na to, zda je přítomen obhájce, či nikoli, a zda je 
dítě zbaveno osobní svobody, či nikoli, přičemž prvořadý ohled je třeba 
vždy brát na nejlepší zájmy dítěte. 

141/1961 
ve znění 
265/2001 
459/2011 

§ 55a odst. 1 (1) K zachycení průběhu úkonu lze podle potřeby využít i těsnopisného 
zápisu, který se pak spolu s přepisem do obyčejného písma připojí 
k protokolu, případně zvukového nebo obrazového záznamu, anebo 
i jiného vhodného prostředku. Je-li při provádění úkonu využito 
videokonferenčního zařízení, pořizuje se zvukový a obrazový záznam 
vždy. 

 

DT  

  218/2003 § 57 odst. 1 (1) Při výslechu obviněného mladistvého je nutno postupovat   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

ohleduplně a šetřit jeho osobnost. 

  218/2003 § 41 odst. 1 (1) Při provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých se musí jednat 
s osobami na úkonu zúčastněnými tak, jak to vyžaduje význam 
a výchovný účel řízení; vždy je nutno šetřit jejich osobnosti. Při jednání 
s mladistvými se musí s přihlédnutím k jejich věku a duševní vyspělosti 
postupovat tak, aby nedošlo k narušení jejich psychické a sociální 
rovnováhy a jejich další vývoj byl co nejméně ohrožen. 

  

  218/2003 § 55 odst. 1 (1) V trestních věcech mladistvých obviněných jsou orgány činné podle 
tohoto zákona povinny se zvláštní pečlivostí objasňovat a dokazovat 
příčiny jejich provinění a skutečnosti významné pro posouzení jejich 
osobních, rodinných i jiných poměrů. Orgány činné podle tohoto zákona 
provádějí s veškerou pečlivostí všechna šetření potřebná pro poznání 
osobnosti a dosavadního způsobu života mladistvého, jakož i prostředků 
vhodných k jeho znovuzačlenění do společnosti a zamezení opakování 
provinění. 

  

  8781     

Článek 9 odst. 2 2. Není-li výslech audiovizuálně zaznamenáván, je zaznamenáván jiným 
vhodným způsobem, například formou písemného zápisu, který je řádně 
ověřen. 

141/1961 
ve znění 
265/2001 
45/2013 

§ 55 odst. 1 (1) Nestanoví-li zákon jinak, o každém úkonu trestního řízení se sepíše, 
a to zpravidla při úkonu nebo bezprostředně po něm, protokol, 
který musí obsahovat 

a) pojmenování soudu, státního zástupce nebo jiného orgánu 
provádějícího úkon, 

b) místo, čas a předmět úkonu, 

c) jméno a příjmení úředních osob a jejich funkce, jméno a příjmení 
přítomných stran, jméno, příjmení a adresu zákonných zástupců, 
opatrovníků, obhájců a zmocněnců, popřípadě jméno a příjmení dalších 
osob, kteří se úkonu zúčastnili, a u obviněného a poškozeného též 
adresu, kterou uvede pro účely doručování, a další údaje nutné k zjištění 
nebo ověření totožnosti, včetně data narození nebo rodného čísla; jsou-li 
při prováděném úkonu zjištěny údaje o bydlišti a doručovací adrese, 
o místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání poškozeného, 
svědka, zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo důvěrníka, 
pak se na žádost těchto osob do protokolu neuvádějí, není-li to nezbytné 
pro dosažení účelu trestního řízení, ale vedou se tak, aby se s nimi mohli 
seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení a úředníci Probační 
a mediační služby činní v dané věci; to platí také pro údaje o osobních, 
rodinných a majetkových poměrech poškozeného a svědka; je-li to 
nezbytné pro řádné uplatnění práva na obhajobu osoby, proti níž se 
trestní řízení vede, sdělí se této osobě potřebné údaje; o sdělení údaje 
a jeho důvodech se učiní záznam do protokolu, 

PT  
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Poznámka 
 

d) stručné a výstižné vylíčení průběhu úkonu, z něhož by bylo patrné 
i zachování zákonných ustanovení upravujících provádění úkonu, 
dále podstatný obsah rozhodnutí při úkonu vyhlášených, a byl-li hned 
při úkonu doručen opis rozhodnutí, osvědčení o tomto doručení; pokud 
se provádí doslovná protokolace výpovědi osoby, je třeba to v protokole 
označit tak, aby bylo možné bezpečně určit počátek a konec doslovné 
protokolace, 

e) návrhy stran, udělené poučení, popřípadě vyjádření poučených osob, 

f) námitky stran nebo vyslýchaných osob proti průběhu úkonu nebo 
obsahu protokolu. 

Článek 9 odst. 3 3. Tímto článkem není dotčena možnost pokládat bez audiovizuálního 
záznamu otázky pro výlučné účely identifikace dítěte. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 10 odst. 1 Omezení zbavení osobní svobody 
1. Členské státy zajistí, aby dítě bylo zbaveno osobní svobody 
v kterémkoli stadiu řízení na co nejkratší možnou dobu. Je třeba řádně 
zohlednit věk a individuální situaci dítěte a zvláštní okolnosti případu. 

218/2003 
ve znění 
41/2009 
306/2009 

§ 3 odst. 3 (3) Opatření uložené podle tohoto zákona musí přihlížet k osobnosti 
toho, komu je ukládáno, včetně jeho věku a rozumové a mravní 
vyspělosti, zdravotnímu stavu, jakož i jeho osobním, rodinným 
a sociálním poměrům, a musí být přiměřené povaze a závažnosti 
spáchaného činu. Politické, národní, sociální nebo náboženské smýšlení 
mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let, jeho rodiny nebo rodiny, 
v níž žije, anebo způsob výchovy mladistvého nebo dítěte mladšího 
patnácti let nemůže být důvodem k uložení opatření podle tohoto 
zákona. 

PT  

  218/2003 § 3 odst. 4 (4) V řízení podle tohoto zákona je třeba postupovat s přihlédnutím 
k věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti osoby, proti 
níž se vede, aby její další vývoj byl co nejméně ohrožen 
a aby projednávané činy a jejich příčiny i okolnosti, které je umožnily, 
byly náležitě objasněny a za jejich spáchání byla vyvozena odpovědnost 
podle tohoto zákona. Řízení je přitom třeba vést tak, aby působilo 
k předcházení dalším protiprávním činům. Orgány činné podle tohoto 
zákona přitom spolupracují s příslušným orgánem sociálně-právní 
ochrany dětí. 

  

  218/2003 § 46 odst. 1 (1) Mladistvý může být vzat do vazby jedině tehdy, nelze-li účelu vazby 
dosáhnout jinak. 

  

  218/2003 § 47 odst. 1 (1) Vazba v řízení ve věcech mladistvých nesmí trvat déle než dva 
měsíce, a jde-li o zvlášť závažné provinění nesmí trvat déle než šest 
měsíců. Po uplynutí této doby může být vazba výjimečně prodloužena 
až o další dva měsíce a v řízení o zvlášť závažném provinění 
až o dalších šest měsíců, pokud nebylo možné pro obtížnost věci nebo 
z jiných závažných důvodů trestní stíhání v této lhůtě skončit 
a propuštěním mladistvého na svobodu hrozí, že bude zmařeno nebo 
podstatně ztíženo dosažení účelu trestního stíhání. K takovému 
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prodloužení může dojít pouze jednou v přípravném řízení a jednou 
v řízení před soudem pro mládež. 

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
459/2011 

§ 2 odst. 4 (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 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 

  

  141/1961 
ve znění 
274/2008 
459/2011 
57/2017 

§ 69 odst. 5 (5) Policejní orgán, který obviněného na základě příkazu zatkl, je 
povinen ho neodkladně, nejpozději však do 24 hodin, dodat soudu, jehož 
soudce příkaz vydal, nebo na místo umožňující tomuto soudu provést 
výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení; není-li to 
výjimečně možné vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, musí být 
obviněný dodán nejpozději 24 hodin od zatčení jinému věcně 
příslušnému soudu. Nestane-li se tak, musí být obviněný propuštěn na 
svobodu. 

  

  141/1961 
ve znění 
459/2011 
57/2017 

§ 69 odst. 6 (6) Soudce soudu, který příkaz k zatčení vydal, musí obviněného 
neprodleně vyslechnout, rozhodnout o vazbě a toto rozhodnutí oznámit 
obviněnému do 24 hodin od doby, kdy byl obviněný dodán na místo 
výslechu. Provádí-li výslech obviněného výjimečně jiný věcně příslušný 
soudce, jemuž byl obviněný dodán vzhledem k nepředvídatelným 
okolnostem, informuje o jeho výsledku soudce soudu, který příkaz k 
zatčení vydal. Tento soudce po získání informace o výslechu rozhodne o 
vazbě a své rozhodnutí oznámí prostřednictvím soudce provádějícího 
výslech obviněnému. Není-li obviněnému rozhodnutí o vazbě oznámeno 
do 24 hodin od doby, kdy byl dodán na místo výslechu, musí být 
propuštěn na svobodu. Obviněný má právo požadovat, aby obhájce byl 
přítomen při jeho výslechu, pokud je v uvedené lhůtě dosažitelný. 

  

  141/1961 
ve znění 
558/1991 
292/1993 
166/1998 
265/2001 

§ 75 Jestliže je dán některý z důvodů vazby (§ 67), může policejní orgán 
obviněného zadržet. Je však povinen provedené zadržení státnímu 
zástupci bezodkladně ohlásit a předat mu opis protokolu, který sepsal při 
zadržení, i další materiál, který státní zástupce potřebuje, aby popřípadě 
mohl podat návrh na vzetí do vazby. Návrh musí být podán tak, 
aby obviněný mohl být nejpozději do 48 hodin od zadržení odevzdán 
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459/2011 soudu, jinak musí být propuštěn na svobodu. 

  141/1961 
ve znění 
292/1993 
166/1998 
265/2001 

§ 76 odst. 4 (4) Policejní orgán, který zadržení provedl nebo kterému byla podle 
odstavce 2 odevzdána osoba přistižená při trestném činu, ji propustí 
bezodkladně na svobodu v případě, že bude podezření rozptýleno nebo 
důvody zadržení z jiné příčiny odpadnou. Nepropustí-li zadrženou osobu 
na svobodu, předá státnímu zástupci protokol o jejím výslechu s 
vyhotovením usnesení o zahájení trestního stíhání a další důkazní 
materiál tak, aby státní zástupce popřípadě mohl podat návrh na vzetí do 
vazby. Návrh musí policejní orgán podat bez odkladu, aby osoba 
zadržená podle tohoto zákona mohla být odevzdána soudu nejpozději do 
48 hodin od tohoto zadržení; jinak musí být propuštěna na svobodu. 

  

  141/1961 
ve znění 
105/2013 

§ 76a odst. 4 (4) Policejní orgán, který podezřelou osobu na základě příkazu zadržel, 
je povinen jí neprodleně doručit opis usnesení o zahájení trestního 
stíhání, vyslechnout ji a s protokolem o jejím výslechu a dalším 
důkazním materiálem předat státnímu zástupci tak, aby státní zástupce 
mohl případně podat návrh na její vzetí do vazby do 48 hodin 
od zadržení; jinak musí být taková osoba propuštěna na svobodu. 

  

  141/1961 
ve znění 
558/1991 
292/1993 
166/1998 

§ 77 odst. 1 (1) Nenařídil-li státní zástupce propuštění zadržené osoby na podkladě 
materiálů mu došlých, popřípadě po jejím opětovném výslechu, 
je povinen odevzdat ji ve lhůtě 48 hodin od zadržení soudu s návrhem na 
vzetí do vazby. K návrhu připojí dosud získaný důkazní materiál. 

  

  141/1961 
ve znění 
558/1991 
292/1993 

§ 77 odst. 2 (2) Soudce je povinen vyslechnout zadrženou osobu (odstavec 1) a do 
24 hodin od doručení návrhu státního zástupce rozhodnout o jejím 
propuštění na svobodu anebo rozhodnout, že ji bere do vazby. O době a 
místě konání výslechu vyrozumí bezodkladně vhodným způsobem 
zvoleného nebo ustanoveného obhájce, pokud je dosažitelný, a o jeho 
účast zadržená osoba požádala, a státního zástupce. Obhájce a státní 
zástupce se mohou výslechu zúčastnit a klást zadržené osobě otázky, 
avšak teprve tehdy, až jim k tomu soudce udělí slovo. Překročení doby 
24 hodin od doručení návrhu státního zástupce na vzetí do vazby je vždy 
důvodem rozhodnutí o propuštění obviněného na svobodu. 

  

Článek 10 odst. 2 2. Pokud jde o děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami 
v trestním řízení, členské státy zajistí, aby se ke zbavení osobní svobody, 
zejména k vzetí do vazby, přistupovalo pouze v krajních případech. 
Členské státy zajistí, aby se veškeré vzetí do vazby zakládalo 
na odůvodněném rozhodnutí podléhajícím soudnímu přezkumu. 
Toto rozhodnutí se rovněž podrobuje pravidelnému soudnímu přezkumu 
v přiměřených časových intervalech, který provádí soud buď z moci 
úřední, nebo na žádost dítěte nebo jeho obhájce nebo jiného justičního 
orgánu než soudu. Aniž je dotčena nezávislost soudů, členské státy 

218/2003 § 46 odst. 1 (1) Mladistvý může být vzat do vazby jedině tehdy, nelze-li účelu vazby 
dosáhnout jinak. 

PT  
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zajistí, aby rozhodnutí podle tohoto odstavce byla přijímána bez 
zbytečných průtahů. 

  218/2003 § 47 odst. 2 (2) O prodloužení lhůty vazby v přípravném řízení rozhoduje soudce 
okresního soudu pro mládež na návrh státního zástupce. Návrh na 
prodloužení lhůty vazby je povinen doručit státní zástupce tomuto soudu 
nejpozději 15 dnů před skončením lhůty; stejně je povinen postupovat i 
tehdy, jestliže v době kratší než 15 dnů před skončením vazební lhůty 
podá obžalobu. 

  

  218/2003 § 48 Všechny orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny zkoumat 
v každém období trestního stíhání, zda důvody vazby trvají nebo zda se 
nezměnily; pomine-li důvod vazby, musí být mladistvý ihned propuštěn 
na svobodu. Je-li shledán u mladistvého některý z důvodů vazby, jsou 
orgány činné podle tohoto zákona povinny zkoumat, zda nelze další 
výkon vazby mladistvého nahradit jiným opatřením. Jakmile bude 
zajištěno takové náhradní opatření, musí být mladistvý bez zbytečného 
odkladu propuštěn z vazby. Orgány činné podle tohoto zákona přitom 
postupují v součinnosti s Probační a mediační službou a s příslušným 
orgánem sociálně-právní ochrany dětí. 

  

  218/2003 § 49 odst. 1 (1) Vazbu mladistvého lze nahradit zárukou, dohledem, slibem nebo 
jeho umístěním v péči důvěryhodné osoby. 

  

  218/2003 § 49 odst. 2  (2) Vazbu mladistvého lze také nahradit peněžitou zárukou.    

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
459/2011 

§ 2 odst. 4 (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 
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. 

  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
45/2013 

§ 67 Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo 
dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, 

a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo 
trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé 
bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest, 
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b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné 
nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, 
nebo 

c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný 
čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo 
kterým hrozil, 

a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo 
zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, 
jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, 
a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, 
pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout 
jiným opatřením, zejména uložením některého z předběžných opatření. 

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
459/2011 

§ 68 odst. 1 (1) Vzít do vazby lze toliko osobu, proti níž bylo zahájeno trestní 
stíhání. Rozhodnutí o vazbě musí být odůvodněno též skutkovými 
okolnostmi. 

  

  141/1961 
ve znění  
558/1991 

§ 69 odst. 1 (1) Jestliže je dán některý z důvodů vazby (§ 67) a obviněného nelze 
předvolat, předvést nebo zadržet a zajistit tak jeho přítomnost u 
výslechu, vydá v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce a 
v řízení před soudem předseda senátu příkaz, aby byl obviněný zatčen. 

  

  141/1961 
ve znění  
274/2008 
459/2011 
57/2017 

§ 69 odst. 5 (5) Policejní orgán, který obviněného na základě příkazu zatkl, je 
povinen ho neodkladně, nejpozději však do 24 hodin, dodat soudu, jehož 
soudce příkaz vydal, nebo na místo umožňující tomuto soudu provést 
výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení; není-li to 
výjimečně možné vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, musí být 
obviněný dodán nejpozději 24 hodin od zatčení jinému věcně 
příslušnému soudu. Nestane-li se tak, musí být obviněný propuštěn na 
svobodu. 

  

  141/1961 
ve znění  
459/2011 
57/2017 

§ 69 odst. 6 (6) Soudce soudu, který příkaz k zatčení vydal, musí obviněného 
neprodleně vyslechnout, rozhodnout o vazbě a toto rozhodnutí oznámit 
obviněnému do 24 hodin od doby, kdy byl obviněný dodán na místo 
výslechu. Provádí-li výslech obviněného výjimečně jiný věcně příslušný 
soudce, jemuž byl obviněný dodán vzhledem k nepředvídatelným 
okolnostem, informuje o jeho výsledku soudce soudu, který příkaz k 
zatčení vydal. Tento soudce po získání informace o výslechu rozhodne o 
vazbě a své rozhodnutí oznámí prostřednictvím soudce provádějícího 
výslech obviněnému. Není-li obviněnému rozhodnutí o vazbě oznámeno 
do 24 hodin od doby, kdy byl dodán na místo výslechu, musí být 
propuštěn na svobodu. Obviněný má právo požadovat, aby obhájce byl 
přítomen při jeho výslechu, pokud je v uvedené lhůtě dosažitelný. 
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Poznámka 
 

  141/1961 
ve znění 
459/2011 

§ 71 odst. 2 (2) Obviněný musí být neprodleně propuštěn z vazby, jestliže 

a) pomine důvod vazby, nebo  

b) je zřejmé, že vzhledem k osobě obviněného a k povaze a závažnosti 
věci trestní stíhání nepovede k uložení nepodmíněného trestu odnětí 
svobody, a nejsou-li dány okolnosti uvedené v § 68 odst. 3 a 4. 

  

  141/1961 
ve znění 
459/2011 

§ 72 odst. 1 (1) Nejpozději každé tři měsíce od právní moci rozhodnutí o vzetí do 
vazby nebo právní moci jiného rozhodnutí o vazbě je v přípravném 
řízení soudce povinen rozhodnout na návrh státního zástupce o tom, zda 
se obviněný i nadále ponechává ve vazbě, nebo zda se z vazby 
propouští. Jinak musí být obviněný neprodleně propuštěn z vazby. 

  

  141/1961 
ve znění 
459/2011 
193/2012 

§ 72 odst. 3 (3) Soud je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy u něj byla 
podána obžaloba proti obviněnému, který je ve vazbě, nebo návrh na 
schválení dohody o vině a trestu sjednané s obviněným, který je ve 
vazbě, nebo kdy mu byl doručen spis na základě rozhodnutí o 
postoupení nebo přikázání věci obviněného, který je ve vazbě, 
rozhodnout, zda se obviněný ponechává i nadále ve vazbě, nebo zda se z 
vazby propouští; jinak musí být obviněný neprodleně propuštěn z vazby. 
Ponechá-li soud obviněného ve vazbě, nebo rozhodne-li soud o vzetí 
obviněného do vazby až po podání obžaloby nebo návrhu na schválení 
dohody o vině a trestu, je povinen postupovat přiměřeně podle odstavce 
1. 

  

  141/1961 
ve znění 
459/2011 

§ 72 odst. 4 (4) Jestliže tříměsíční lhůta pro rozhodnutí soudu o dalším trvání vazby 
skončí v průběhu řízení o opravném prostředku před nadřízeným 
soudem, je k rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě nebo o jeho 
propuštění z vazby příslušný tento nadřízený soud; při předložení spisu 
jej soud, proti jehož rozhodnutí byl podán opravný prostředek, vyrozumí 
o konci této lhůty. 

  

  141/1961 
ve znění 
459/2011 

§ 71a Obviněný má právo kdykoli po právní moci rozhodnutí o vzetí do vazby 
žádat o propuštění z vazby. Za žádost o propuštění z vazby se považuje 
i návrh obviněného na přijetí některého z opatření nahrazujících vazbu. 
O takové žádosti musí být rozhodnuto bez zbytečného odkladu. Byla-li 
žádost zamítnuta, může ji obviněný, neuvede-li v ní jiné důvody, 
opakovat až po uplynutí 30 dnů od právní moci posledního rozhodnutí, 
kterým byla zamítnuta jeho žádost o propuštění z vazby, nebo kterým 
bylo rozhodnuto o dalším trvání vazby nebo o změně důvodů vazby. 

  

  141/1961 
ve znění 
459/2011 

§ 73b odst. 2 (2) O žádosti obviněného o propuštění z vazby rozhoduje soud a v 
přípravném řízení státní zástupce. Nevyhoví-li státní zástupce žádosti o 
propuštění z vazby, je povinen ji nejpozději do pěti pracovních dnů od 
doručení předložit k rozhodnutí soudci; o tomto postupu vyrozumí 
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Poznámka 
 

obviněného. Souhlasí-li státní zástupce s propuštěním obviněného z 
vazby, může v řízení před soudem o propuštění z vazby rozhodnout 
předseda senátu. 

  141/1961 
ve znění 
459/2011 

§ 73c V odůvodnění rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby nebo jiného 
rozhodnutí o vazbě, jehož důsledkem je ponechání obviněného ve vazbě, 
musí být kromě obecných náležitostí (§ 134) uvedeny také 

a) skutečnosti, které odůvodňují podezření ze spáchání trestného činu, 
pro který je obviněný stíhán, 

b) konkrétní skutečnosti, ze kterých jsou dovozovány důvody vazby, 
popřípadě okolnosti uvedené v § 68 odst. 3 a 4 a v § 72a odst. 3, 

c) důvody, pro které nebylo možné dosáhnout účelu vazby jiným 
opatřením. 

  

  141/1961 
ve znění 
459/2011 

§ 74 odst. 1 (1) Proti rozhodnutí o vazbě (§ 68, 69, 71, 71a, 72, § 72a odst. 3, § 73 
a 73a) je přípustná stížnost. Na rozhodování o stížnosti proti rozhodnutí 
o vazbě se obdobně užijí ustanovení o vazebním zasedání (§ 73d 
až 73g). 

  

  141/1961 
ve znění 
558/1991 
292/1993 
166/1998 
265/2001 
459/2011 

§ 75 Jestliže je dán některý z důvodů vazby (§ 67), může policejní orgán 
obviněného zadržet. Je však povinen provedené zadržení státnímu 
zástupci bezodkladně ohlásit a předat mu opis protokolu, který sepsal při 
zadržení, i další materiál, který státní zástupce potřebuje, aby popřípadě 
mohl podat návrh na vzetí do vazby. Návrh musí být podán tak, aby 
obviněný mohl být nejpozději do 48 hodin od zadržení odevzdán soudu, 
jinak musí být propuštěn na svobodu. 

  

  141/1961 
ve znění  
57/1965 
292/1993 
265/2001 

§ 76 odst. 1  (1) Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu může, je-li dán některý 
z důvodů vazby (§ 67), policejní orgán v naléhavých případech zadržet, i 
když dosud proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§ 160 odst. 1). K 
zadržení je třeba předchozího souhlasu státního zástupce. Bez takového 
souhlasu lze zadržení provést, jen jestliže věc nesnese odkladu a 
souhlasu předem nelze dosáhnout, zejména byla-li ona osoba přistižena 
při trestném činu anebo zastižena na útěku. 

  

  141/1961 
ve znění  
292/1993 
166/1998 
265/2001 

§ 76 odst. 4  (4) Policejní orgán, který zadržení provedl nebo kterému byla podle 
odstavce 2 odevzdána osoba přistižená při trestném činu, ji propustí 
bezodkladně na svobodu v případě, že bude podezření rozptýleno nebo 
důvody zadržení z jiné příčiny odpadnou. Nepropustí-li zadrženou osobu 
na svobodu, předá státnímu zástupci protokol o jejím výslechu s 
vyhotovením usnesení o zahájení trestního stíhání a další důkazní 
materiál tak, aby státní zástupce popřípadě mohl podat návrh na vzetí do 
vazby. Návrh musí policejní orgán podat bez odkladu, aby osoba 
zadržená podle tohoto zákona mohla být odevzdána soudu nejpozději do 
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48 hodin od tohoto zadržení; jinak musí být propuštěna na svobodu. 

  141/1961 
ve znění  
105/2013 

§ 76a odst. 1  (1) Je-li dán některý z důvodů vazby a nelze-li osobě podezřelé ze 
spáchání trestného činu doručit opis usnesení o zahájení trestního stíhání 
a takovou osobu nelze předvolat, předvést nebo bez odkladu zadržet, 
vydá soudce na návrh státního zástupce příkaz k jejímu zadržení. 

  

  141/1961 
ve znění  
105/2013 

§ 76a odst. 4  (4) Policejní orgán, který podezřelou osobu na základě příkazu zadržel, 
je povinen jí neprodleně doručit opis usnesení o zahájení trestního 
stíhání, vyslechnout ji a s protokolem o jejím výslechu a dalším 
důkazním materiálem předat státnímu zástupci tak, aby státní zástupce 
mohl případně podat návrh na její vzetí do vazby do 48 hodin od 
zadržení; jinak musí být taková osoba propuštěna na svobodu. 

  

  141/1961 
ve znění 
558/1991 
292/1993 
166/1998 

§ 77 odst. 1 (1) Nenařídil-li státní zástupce propuštění zadržené osoby na podkladě 
materiálů mu došlých, popřípadě po jejím opětovném výslechu, je 
povinen odevzdat ji ve lhůtě 48 hodin od zadržení soudu s návrhem na 
vzetí do vazby. K návrhu připojí dosud získaný důkazní materiál. 

  

  141/1961 
ve znění  
558/1991 
292/1993 
 
 
 
 
 
 

§ 77 odst. 2  (2) Soudce je povinen vyslechnout zadrženou osobu (odstavec 1), do 24 
hodin od doručení návrhu státního zástupce rozhodnout o jejím 
propuštění na svobodu anebo rozhodnout, že ji bere do vazby. O době a 
místě konání výslechu vyrozumí bezodkladně vhodným způsobem 
zvoleného nebo ustanoveného obhájce, pokud je dosažitelný, a o jeho 
účast zadržená osoba požádala, a státního zástupce. Obhájce a státní 
zástupce se mohou výslechu zúčastnit a klást zadržené osobě otázky, 
avšak teprve tehdy, až jim k tomu soudce udělí slovo. Překročení doby 
24 hodin od doručení návrhu státního zástupce na vzetí do vazby je vždy 
důvodem rozhodnutí o propuštění obviněného na svobodu. 

  

  9600     
Článek 11 Alternativní opatření 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány využívaly tam, kde je to 
možné, namísto zadržení opatření, která jsou alternativou zadržení (dále 
jen „alternativní opatření“). 

218/2003 § 46 odst. 1 (1) Mladistvý může být vzat do vazby jedině tehdy, nelze-li účelu vazby 
dosáhnout jinak. 

PT  

  218/2003 § 49 odst. 1 (1) Vazbu mladistvého lze nahradit zárukou, dohledem, slibem 
nebo jeho umístěním v péči důvěryhodné osoby. 

  

  218/2003 § 50 odst. 1 (1) Mladistvý, u něhož jsou dány důvody vazby, může být místo vzetí do 
vazby svěřen do péče důvěryhodné osoby, jestliže 

a) taková osoba je ochotná a schopná se ujmout péče o něho a dohledu 
nad ním, písemně se zaváže, že bude o mladistvého pečovat a převezme 
odpovědnost za to, že se mladistvý na předvolání dostaví k orgánu 
činnému podle tohoto zákona a splní i další podmínky, které určí soud, 
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b) mladistvý souhlasí s tím, že bude svěřen do její péče, a písemně se 
zaváže, že se bude chovat podle dohodnutých podmínek a splní i další 
podmínky stanovené soudem pro mládež. 

  218/2003 § 49 odst. 2 (2) Vazbu mladistvého lze také nahradit peněžitou zárukou.   

  141/1961 
ve znění 
265/2001 
45/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 67 Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo 
dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, 

a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo 
trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé 
bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest, 

b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné 
nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, 
nebo 

c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný 
čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo 
kterým hrozil, 

a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo 
zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, 
jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, 
a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, 
pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout 
jiným opatřením, zejména uložením některého z předběžných opatření. 

  

  9600     
Článek 12 odst. 1 Zvláštní zacházení v případě zbavení osobní svobody 

Členské státy zajistí, aby děti, které jsou zadržovány, byly drženy 
odděleně od dospělých osob, ledaže by se mělo za to, že to není 
v nejlepším zájmu dítěte. 

293/1993 
 

§ 6 odst. 1 (1) Při umísťování obviněných do cel se dbá na to, aby byl dodržen účel 
vazby a aby nedocházelo k mravnímu nebo jinému ohrožení 
obviněných. 

PT  

  293/1993 § 26 odst. 1 (1) Mladiství se umísťují do cel odděleně od ostatních obviněných. 
Umístit mladistvého do cely společně s dospělými obviněnými je možné 
pouze ve výjimečných případech, lze-li mít důvodně za to, že takový 
postup je z hledisek uvedených v § 6 odst. 1 pro mladistvého vhodnější. 

  

  109/1994 
ve znění 
292/2001 

§ 73 odst. 1 (1) Mladiství se umísťují do cel zpravidla ve vyčleněné části věznice 
nebo na samostatná oddělení. Při umísťování do jednotlivých cel se 
postupuje podle zásad stanovených v § 7 zákona a podle místních 
podmínek a možností se též přihlíží k dalším hlediskům, zejména k 
věku. 
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Článek 12 odst. 2 2. Členské státy by měly rovněž zajistit, aby děti umístěné v policejní 
vazbě byly drženy odděleně od dospělých osob, s výjimkou: 
a) případů, kdy se má za to, že odloučení není v nejlepším zájmu dítěte, 
nebo 
b) pokud ve výjimečných případech není v praxi možné, aby děti 
umístěné v policejní vazbě byly drženy odděleně od dospělých osob, 
přičemž je však nutno se řídit nejlepšími zájmy dítěte. 

218/2003 § 51 odst. 1 (1) Mladistvý, který nedovršil v době zadržení osmnáctý rok svého 
věku, musí být umístěn odděleně od dospělých. 

PT  

  218/2003 § 51 odst. 2 (2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, pokud 

a) mladistvý nemůže být zadržen na místě určeném pro výkon zadržení 

mladistvých vzhledem k nutnosti zajistit jeho bezpečnost nebo 
bezpečnost jiných osob, nebo 

b) není k dispozici dosažitelné místo pro zadržení mladistvých. 

  

  273/2008 § 30 písm. b) Do cely se umísťují odděleně osoby 
b) mladší 18 let a dospělé 

  

Článek 12 odst. 3 3. Aniž je dotčen odstavec 1, umožní členské státy zadržovanému dítěti, 
poté, co dosáhne věku 18 let, aby bylo drženo i nadále odděleně od 
jiných zadržovaných dospělých osob, je-li to odůvodněno osobní situací 
dotčené osoby a je-li to slučitelné s nejlepšími zájmy dětí, které jsou 
s ním zadržovány ve vazbě. 

293/1993 § 6 odst. 1 1) Při umísťování obviněných do cel se dbá na to, aby byl dodržen účel 
vazby a aby nedocházelo k mravnímu nebo jinému ohrožení 
obviněných. 

DT  

  293/1993 § 26 odst. 1 (1) Mladiství se umísťují do cel odděleně od ostatních obviněných. 
Umístit mladistvého do cely společně s dospělými obviněnými je možné 
pouze ve výjimečných případech, lze-li mít důvodně za to, že takový 
postup je z hledisek uvedených v § 6 odst. 1 pro mladistvého vhodnější. 

  

  8781     

Článek 12 odst. 4 4. Aniž je dotčen odstavec 1 a s ohledem na odstavec 3, mohou být děti 
zadržovány společně s mladými dospělými, pokud to není v rozporu 
s nejlepšími zájmy dítěte. 

293/1993 § 6 odst. 1 (1) Při umísťování obviněných do cel se dbá na to, aby byl dodržen účel 
vazby a aby nedocházelo k mravnímu nebo jinému ohrožení 
obviněných. 

PT  

  293/1993 § 26 odst. 1 (1) Mladiství se umísťují do cel odděleně od ostatních obviněných. 
Umístit mladistvého do cely společně s dospělými obviněnými je možné 
pouze ve výjimečných případech, lze-li mít důvodně za to, že takový 
postup je z hledisek uvedených v § 6 odst. 1 pro mladistvého vhodnější. 

  

Článek 12 odst. 5 5. Během doby, kdy jsou děti zadržovány, podniknou členské státy 
veškerá vhodná opatření k tomu, aby: 
a) zajistily a pečovaly o jejich zdravotní stav a jejich fyzický a duševní 
vývoj;  
b) zajistily jejich právo na vzdělávání a odbornou přípravu, a to i jedná-
li se o děti s tělesným či smyslovým postižením či s poruchami učení; 
c) zajistily účinný a pravidelný výkon jejich práva na rodinný život; 
d) zajistily přístup k programům, které podpoří jejich rozvoj a jejich 

293/1993 § 18 odst. 1 (1) Obviněný má právo na nepřetržitý osmihodinový čas ke spánku. PT  
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opětovné začlenění do společnosti, a 
e) zajistily dodržování svobody náboženského vyznání. Opatření přijatá 
podle tohoto odstavce musí být vhodná a přiměřená době trvání vazby. 
Písmena a) a e) prvního pododstavce se vztahují i na jiné formy zbavení 
osobní svobody, než je vazba. Přijatá opatření musí být vzhledem 
k těmto formám zbavení osobní svobody přiměřená a vhodná. 
Písmena b), c) a d) prvního pododstavce se vztahují na jiné formy 
zbavení osobní svobody, než je vazba, pouze pokud je to vhodné 
a přiměřené s ohledem na povahu a trvání těchto forem zbavení osobní 
svobody. 

  293/1993 
ve znění 
52/2004 

§ 18 odst. 2 (2) Obviněný má právo účastnit se denně vycházky ve vymezeném 
prostoru věznice v trvání nejméně jedné hodiny. Vycházka může být 
z důležitého důvodu na základě rozhodnutí generálního ředitele 
Vězeňské služby nebo jím pověřeného zaměstnance Vězeňské služby 
omezena nebo zrušena. U nemocných obviněných 
a u obviněných těhotných žen se vycházky konají se souhlasem 
ošetřujícího lékaře a podle jeho doporučení. Ustanovení § 7 se při 
vycházkách užije obdobně. 

  

  293/1993 
ve znění 
375/2011 

§ 18 odst. 3 (3) Obviněný má právo na zdravotní služby v rozsahu a za podmínek 
stanovených zvláštním předpisem a s přihlédnutím k omezením 
vyplývajícím z účelu vazby. 

  

  293/1993 
ve znění 
375/2011 
276/2013 

§ 18 odst. 6 (6) Jestliže zdravotní stav obviněného vyžaduje poskytnutí zdravotních 
služeb, které nelze zajistit ve věznici, poskytnou se mu u poskytovatele 
zdravotních služeb mimo věznici. Ostrahu obviněného v takovém 
případě zajišťuje nejbližší věznice. 

  

  293/1993 
ve znění 
208/2000 

§ 15 odst. 1 (1) Obviněnému se zajišťuje právo na poskytování duchovních 
a sociálních služeb v rozsahu vyplývajícím ze zvláštních předpisů. 
Poskytování těchto služeb ve věznici se nepovažuje za návštěvy 
ve smyslu § 14. 

  

  293/1993 
ve znění 
52/2004 

§ 15 odst. 9  (9) Obviněný nesmí být k účasti na bohoslužbách a jiných obřadech 
nebo k rozhovorům s církví pověřenými osobami nucen. Požádá-li 
obviněný o umožnění návštěvy církví pověřené osoby, je věznice 
povinna jí tuto skutečnost neprodleně oznámit. 

  

  273/2008 § 24 odst. 5 (5) Osoba omezená na svobodě má právo nechat se vyšetřit nebo ošetřit 
lékařem podle svého výběru; to neplatí pro vyšetření lékařem ke zjištění, 
zda ji lze umístit do policejní cely nebo je nutno ji z ní propustit. Policie 
za účelem ošetření nebo vyšetření umožní přístup lékaře k této osobě. 

  

  273/2008 § 31 odst. 1  (1) Osobu, která je zjevně pod vlivem návykové látky, lze umístit do 
cely za podmínky, že lékař po provedeném vyšetření neshledá důvody 
pro její umístění na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici 
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nebo v jiném zdravotnickém zařízení anebo po provedeném ošetření již 
nebude podle stanoviska lékaře důvod pro její umístění do 
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice nebo jiného 
zdravotnického zařízení. 

  273/2008 § 31 odst. 2 (2) Zjistí-li policista, že osoba, která má být umístěna v cele, je zraněná, 
nebo upozorní-li tato osoba na svou závažnou chorobu anebo je důvodné 
podezření, že tato osoba takovou chorobou trpí, zajistí policista její 
lékařské ošetření a vyžádá vyjádření lékaře k jejímu zdravotnímu stavu. 

  

  273/2008 § 32 odst. 1 (1) Jestliže osoba umístěná v cele onemocní, utrpí jinou újmu na zdraví 
nebo se pokusí o sebevraždu, policista, který vykonává ostrahu cely, 
učiní potřebná opatření směřující k ochraně jejího života nebo zdraví, 
zejména jí poskytne první pomoc a přivolá lékaře, od něhož vyžádá 
stanovisko k dalšímu setrvání osoby v cele nebo k jejímu umístění ve 
zdravotnickém zařízení. Pokud podle stanoviska lékaře brání zdravotní 
stav osoby dalšímu setrvání v cele, policista osobu neprodleně z cely 
propustí. Je-li to z hlediska zdravotního stavu osoby nezbytné, zajistí 
policista její odvoz do zdravotnického zařízení. 

  

  273/2008 § 32 odst. 2 (2) O případu podle odstavce 1 nebo o úmrtí osoby umístěné v cele 
policista bezodkladně vyrozumí svého nadřízeného; ten neprodleně 
vyrozumí příslušného státního zástupce. Úmrtí osoby policie oznámí bez 
zbytečného odkladu také osobě blízké zemřelé osoby, pokud je známa 

  

  293/1993 
ve znění 
208/2000 

§ 17 odst. 1 1) Obviněný má právo objednat si na svůj náklad knihy, denní tisk 
a časopisy, včetně zahraničních, pokud jsou distribuované v tuzemsku. 
Může si půjčovat a hrát společenské hry, z vězeňské knihovny 
si půjčovat beletrii a odborné publikace, včetně právních předpisů. 

  

  293/1993 
ve znění 
52/2004 

§ 26 odst. 8 (8) Mladistvému, který má plnit povinnou školní docházku, věznice 
zabezpečí její plnění. 

  

  109/1994 
ve znění 
377/2004 

§ 73 odst. 3 (3) Při zabezpečení povinné školní docházky mladistvých obviněných 
spolupracují orgány Vězeňské služby s příslušnými školami a orgány 
státní správy a samosprávy. 

  

  293/1993  § 13 odst. 1 (1) Obviněný může přijímat a na svůj náklad odesílat písemná sdělení 
(dále jen „korespondenci“) bez omezení. 

  

  293/1993 
ve znění 
52/2004 
276/2013 
57/2017 

§ 13a odst. 1 (1) Obviněný, u něhož není důvodem vazby obava, že bude mařit 
objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, 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. 
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  293/1993 
ve znění 
208/2000 
52/2004 

§ 14 odst. 1 (1) Obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob 
jednou za 2 týdny v trvání devadesáti minut. V odůvodněných případech 
může ředitel věznice povolit přijetí návštěvy většího počtu osob nebo za 
dobu kratší než 2 týdny, případně na dobu delší než devadesát minut 

  

  293/1993 § 26 odst. 2 .(2) Mladistvý má právo na přijetí návštěvy ve věznici jednou za týden.   

  109/1994 § 74 odst. 1 (1) Návštěvy u mladistvých se zpravidla realizují formami umožňujícími 
posílení vzájemných sociálních a citových vazeb, zejména s rodiči a 
nejbližšími příbuznými. 

  

  293/1993  
ve znění  
52/2004 

§ 4a V průběhu výkonu vazby je věznice povinna podle možností 
obviněnému nabídnout účast na preventivně výchovných, vzdělávacích, 
zájmových a sportovních programech. 

  

  218/2003 
ve znění 
55/2017 
57/2017 

§ 46 odst. 2 (2) O zadržení, zatčení nebo vzetí do vazby mladistvého je třeba bez 
zbytečného odkladu vyrozumět jeho zákonného zástupce nebo 
opatrovníka, jeho zaměstnavatele, příslušné středisko Probační a 
mediační služby a příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí; jde-li o 
mladistvého, kterému byla uložena ochranná výchova, vyrozumí se o 
tom výchovné zařízení, ve kterém vykonává ochranou výchovu. 
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. 

  

  293/1993 
ve znění 
52/2004 

§ 26 odst. 6 (6) Věznice umožní zaměstnanci obce s rozšířenou působností 
zařazenému do obecního úřadu pověřeného zajišťováním sociálně-
právní ochrany dětí při výkonu jeho oprávnění navštěvovat mladistvého 
a hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby. Tyto návštěvy se 
nezapočítají do návštěv podle odstavce 2. 

  

  109/1994 
ve znění 
280/2017 

§ 23 odst. 2 (2) O propuštění obviněného z vazby se vyrozumí orgány činné v 
trestním řízení. O propuštění obviněného z vazby správa věznice 
bezodkladně odešle hlášení opatrovníkovi, byl-li obviněný omezen ve 
svéprávnosti, sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa bydliště 
obviněného a, jde-li o mladistvého, jeho zákonnému zástupci nebo 
opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

  

  109/1994 
ve znění 
280/2017 

§ 57 odst. 3 (3) O přijetí obviněného do vazby a jeho přemístění na dobu delší než 7 
dní správa věznice bezodkladně odešle hlášení opatrovníkovi, byl-li 
obviněný omezen ve svéprávnosti, sociálnímu kurátorovi příslušnému 
podle místa bydliště obviněného a, jde-li o mladistvého, jeho 
zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-
právní ochrany dětí. 
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které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  109/1994 § 74 odst. 3 (3) Ve vnitřním řádu se přiměřeně upraví též postup při zabezpečování 
dalších práv a oprávněných zájmů mladistvých, zejména formy, metody 
a prostředky k uskutečňování zájmových, kulturních, sportovních a 
vzdělávacích programů, materiálně technické vybavení cel a dalších 
užívaných prostorů a vhodná forma jejich výzdoby. 

  

  293/1993 
ve znění 
276/2013 

§ 19 odst. 1 (1) Obviněný může být na vlastní žádost po dobu trvání vazby pracovně 
zařazen v rámci pracovních možností věznice. 

  

Článek 12 odst. 6 6. Členské státy se pokusí zajistit, aby se děti, jež byly zbaveny osobní 
svobody, mohly setkat s osobou vykonávající rodičovskou odpovědnost 
co nejdříve, je-li toto setkání slučitelné s požadavky vyšetřování 
a operativní činnosti. Tímto odstavcem není dotčeno jmenování nebo 
určení jiné vhodné dospělé osoby podle článků 5 nebo 15. 

293/1993 
ve znění 
208/2000 
52/2004 
 

§ 14 odst. 1 (1) Obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob 
jednou za 2 týdny v trvání devadesáti minut. V odůvodněných případech 
může ředitel věznice povolit přijetí návštěvy většího počtu osob nebo za 
dobu kratší než 2 týdny, případně na dobu delší než devadesát minut. 

PT  

  293/1993 § 26 odst. 2 (2) Mladistvý má právo na přijetí návštěvy ve věznici jednou za týden.   

  109/1994 § 74 odst. 1 (1) Návštěvy u mladistvých se zpravidla realizují formami umožňujícími 
posílení vzájemných sociálních a citových vazeb, zejména s rodiči a 
nejbližšími příbuznými. 

  

  109/1994 
ve znění 
280/2017 

§ 57 odst. 3 (3) O přijetí obviněného do vazby a jeho přemístění na dobu delší než 7 
dní správa věznice bezodkladně odešle hlášení opatrovníkovi, byl-li 
obviněný omezen ve svéprávnosti, sociálnímu kurátorovi příslušnému 
podle místa bydliště obviněného a, jde-li o mladistvého, jeho 
zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-
právní ochrany dětí. 

  

  218/2003 
ve znění  
55/2017 

§ 43 odst. 1 (1) Zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého je oprávněn 
mladistvého zastupovat, zejména zvolit mu obhájce, činit za mladistvého 
návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn 
zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit 
mladistvý. Ve prospěch mladistvého může zákonný zástupce nebo 
opatrovník tato práva vykonávat i proti jeho vůli. Zákonný zástupce 
nebo opatrovník mladistvého má také právo klást vyslýchaným osobám 
otázky, nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o hlasování a osobních 
údajů svědka podle § 55 odst. 2 trestního řádu, činit si z nich výpisky a 
poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí. 

  

  218/2003 
ve znění 
55/2017 
57/2017 

§ 46 odst. 2 (2) O zadržení, zatčení nebo vzetí do vazby mladistvého je třeba bez 
zbytečného odkladu vyrozumět jeho zákonného zástupce nebo 
opatrovníka, jeho zaměstnavatele, příslušné středisko Probační a 
mediační služby a příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí; jde-li o 
mladistvého, kterému byla uložena ochranná výchova, vyrozumí se o 
tom výchovné zařízení, ve kterém vykonává ochranou výchovu. 
Namísto zákonného zástupce nebo opatrovníka, kteří nemohou 
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které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

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. 

Článek 13 odst. 1 Včasné a řádné projednání věcí 
1. Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zajistily, 
že trestní řízení zahrnující děti budou projednávána jako naléhavá 
záležitost a s náležitou péčí. 

141/1961 
ve znění 
265/2001 
459/2011 

§ 2 odst. 4 (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 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. 

PT  

  218/2003 § 3 odst. 6 (6) Každé dítě mladší patnácti let nebo mladistvý, nestanoví-li tento 
zákon jinak, má právo na to, aby jeho čin byl projednán bez zbytečného 
odkladu a v přiměřené lhůtě soudem pro mládež. 

  

Článek 13 odst. 2 2. Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že se 
s dětmi bude vždy zacházet způsobem, kterým bude chráněna jejich 
důstojnost a který bude přiměřený jejich věku, jejich zvláštním 
potřebám, jejich vyspělosti a úrovni chápání, přičemž bude brán ohled 
na jejich zvláštní potřeby, včetně případné obtíže s komunikací. 

218/2003 
ve znění 
41/2009 
306/2009 

§ 3 odst. 3 (3) Opatření uložené podle tohoto zákona musí přihlížet k osobnosti 
toho, komu je ukládáno, včetně jeho věku a rozumové a mravní 
vyspělosti, zdravotnímu stavu, jakož i jeho osobním, rodinným 
a sociálním poměrům, a musí být přiměřené povaze a závažnosti 
spáchaného činu. Politické, národní, sociální nebo náboženské smýšlení 
mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let, jeho rodiny nebo rodiny, 
v níž žije, anebo způsob výchovy mladistvého nebo dítěte mladšího 
patnácti let nemůže být důvodem k uložení opatření podle tohoto 
zákona. 

PT  

  218/2003 § 3 odst. 4 (4) V řízení podle tohoto zákona je třeba postupovat s přihlédnutím 
k věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti osoby, proti 
níž se vede, aby její další vývoj byl co nejméně ohrožen a aby 
projednávané činy a jejich příčiny i okolnosti, které je umožnily, byly 
náležitě objasněny a za jejich spáchání byla vyvozena odpovědnost 
podle tohoto zákona. Řízení je přitom třeba vést tak, aby působilo 
k předcházení dalším protiprávním činům. Orgány činné podle tohoto 
zákona přitom spolupracují s příslušným orgánem sociálně-právní 
ochrany dětí.  
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které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  218/2003 § 36 V řízení proti mladistvým je třeba dbát toho, aby vyšetřování, 
projednávání i rozhodování jejich trestních věcí bylo svěřováno osobám, 
jejichž znalost otázek souvisících s výchovou mládeže zaručí splnění 
výchovného účelu řízení. Orgány činné podle tohoto zákona postupují 
ve spolupráci s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí 
a s Probační a mediační službou. 

  

  218/2003 § 41 odst. 1 (1) Při provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých se musí jednat 
s osobami na úkonu zúčastněnými tak, jak to vyžaduje význam 
a výchovný účel řízení; vždy je nutno šetřit jejich osobnosti. Při jednání 
s mladistvými se musí s přihlédnutím k jejich věku a duševní vyspělosti 
postupovat tak, aby nedošlo k narušení jejich psychické a sociální 
rovnováhy a jejich další vývoj byl co nejméně ohrožen. 

  

  218/2003 § 42 odst. 1 (1) Mladistvý má právo na zacházení přiměřené jeho věku, duševní 
vyspělosti a zdravotnímu stavu. 

  

  218/2003 § 59 Ve věcech provinění mladistvých je státní zástupce povinen věnovat 
výkonu dozoru zvýšenou pozornost; dbá přitom o to, aby policejní 
orgány zacházely s mladistvými ohleduplně, a svou činnost organizuje 
tak, aby bylo možné ve všech vhodných případech využít přiměřená 
výchovná opatření a zvláštní způsoby řízení. 

  

  218/2003 § 64 odst. 4 (4) V průběhu celého hlavního líčení a veřejného zasedání dbá předseda 
senátu ochrany zájmů mladistvého obviněného a zájmů poškozeného. 

  

Článek 14 odst. 1 Právo na ochranu soukromí 
1. Členské státy zajistí ochranu soukromí dětí během trestního řízení. 

218/2003 § 3 odst. 5 (5) V řízení podle tohoto zákona je třeba chránit osobní údaje osoby, 
proti níž se řízení vede, a její soukromí, aby každá taková osoba byla 
chráněna před škodlivými vlivy, a při dodržení zásady, že je považována 
za nevinnou, dokud její vina nebyla prokázána zákonným způsobem. 

PT  

  218/2003 § 52 Dokud není trestní stíhání pravomocně skončeno, mohou orgány činné 
podle tohoto zákona zveřejňovat jen takové informace o řízení vedeném 
proti mladistvému, kterými nebude ohroženo dosažení účelu trestního 
řízení a které neodporují požadavku ochrany osobnosti mladistvého 
a osobních údajů, a to i jiných osob zúčastněných na řízení. 

  

  218/2003 § 53 odst. 1 (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, nikdo nesmí jakýmkoli způsobem 
zveřejnit žádnou informaci, ve které je uvedeno jméno, popřípadě 
jména, a příjmení mladistvého, nebo která obsahuje informace, které by 
umožnily tohoto mladistvého identifikovat. 

  

  218/2003 § 53 odst. 2 (2) Za postup v rozporu s odstavcem 1 se nepovažuje sdělení informací 
během trestního řízení, pokud účelem takového postupu není jejich 
zveřejnění, anebo je-li jejich účelem pátrání po mladistvém. Totéž 
obdobně platí o sdělení informací probačním úředníkem dalším osobám, 
pokud je jejich sdělení nutné pro získání informací, které se vztahují 
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které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

k vypracování zprávy vyžadované tímto zákonem, nebo bez nichž nelze 
kvalifikovaně provádět dohled nad mladistvým nebo o něj pečovat, 
popřípadě kontrolovat plnění podmínek a omezení, které mu byly 
stanoveny, a zajistit bezpečnost osob, jež s ním přicházejí do kontaktu. 

  218/2003 § 53 odst. 3 (3) Osoby, kterým byly sděleny informace podle odstavce 2, je nesmějí 
nikomu dále sdělovat, pokud toto sdělení není nutné pro účely uvedené 
v tomto ustanovení. O tom musí být poučeny. 

  

  218/2003 § 53 odst. 4 (4) Osoby, kterým byly sděleny informace podle odstavce 2, jsou 
povinny 

a) uložit tyto informace odděleně od jakýchkoliv dalších záznamů 
o mladistvém, kterého se tyto informace týkají, 

b) zajistit, pokud tento zákon nestanoví jinak, aby nikdo další neměl 
k těmto informacím přístup. 

  

  141/1961 
ve znění 
52/2009 
207/2011 

§ 8a odst. 1 (1) Při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v 
trestním řízení dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností 
důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na 
trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby 
neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není 
vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, 
jako by byl vinen (§ 2 odst. 2). V přípravném řízení nesmějí zveřejnit 
informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede 
trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka. 

  

  141/1961 
ve znění 
52/2009 

§ 8a odst. 2 (2) Při poskytování informací podle odstavce 1 orgány činné v trestním 
řízení zvlášť dbají na ochranu osobních údajů a soukromí osob mladších 
18 let. 

  

  141/1961 
ve znění 
52/2009 

§ 8a odst. 3 (3) Orgány činné v trestním řízení informují o své činnosti veřejnost 
poskytováním informací podle odstavce 1 veřejným sdělovacím 
prostředkům; poskytnutí informací odepřou z důvodů ochrany zájmů 
uvedených v odstavcích 1 a 2. Vyhradí-li si v přípravném řízení státní 
zástupce právo poskytnout informace o určité trestní věci, může je 
policejní orgán poskytnout jen s jeho předchozím souhlasem. 

  

Článek 14 odst. 2 2. Za tímto účelem členské státy buďto zajistí, aby se soudní jednání 
zahrnující děti konala zpravidla s vyloučením veřejnosti, nebo umožní, 
aby o konání těchto jednání s vyloučením veřejnosti rozhodovali soudy 
či soudci. 

218/2003 
ve znění 
41/2009 
45/2013 
55/2017 

§ 54 odst. 1 (1) Hlavního líčení a veřejného zasedání se mohou účastnit pouze 
obžalovaný mladistvý, jeho dva důvěrníci, jeho obhájce, zákonní 
zástupci, opatrovník a příbuzní v přímém pokolení, sourozenci, manžel 
nebo druh, poškozený, jeho zmocněnec a důvěrník, zúčastněná osoba a 
její zmocněnec, zákonní zástupci a opatrovníci poškozeného a 
zúčastněné osoby, svědci, znalci, tlumočníci, příslušný orgán sociálně-
právní ochrany dětí, úředníci Probační a mediační služby a zástupce 
školy nebo výchovného zařízení. Na návrh mladistvého může být hlavní 

PT  
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které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

líčení nebo veřejné zasedání konáno veřejně. 

  218/2003 § 54 odst. 2 (2) Publikování informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného 
zasedání, které by vedly ke ztotožnění mladistvého ve veřejných 
sdělovacích prostředcích nebo jiným způsobem, je zakázáno. Stejně tak 
je zakázáno publikování každého textu nebo každého vyobrazení 
týkajícího se totožnosti mladistvého. 

  

  218/2003 
ve znění 
253/2006 

§ 54 odst. 3 (3) Rozsudek se vyhlašuje veřejně v hlavním líčení v přítomnosti 
mladistvého. Pravomocný odsuzující rozsudek může být uveřejněn 
ve veřejných sdělovacích prostředcích jen bez uvedení jména, popřípadě 
jmen, a příjmení mladistvého, při přiměřené ochraně mladistvého před 
nežádoucími účinky jeho uveřejnění. 

  

  218/2003 
ve znění 
253/2006 

§ 54 odst. 4 
písm. a) 

(4) Předseda senátu může s přihlédnutím k osobě mladistvého a povaze 
a charakteru provinění rozhodnout 

a) o dalších omezeních spojených s uveřejněním pravomocného 
odsuzujícího rozsudku neuvedených v odstavci 3 za účelem přiměřené 
ochrany zájmů mladistvého. 

  

  218/2003 § 64 odst. 3 
písm. a) 

(3) Při hlavním líčení a veřejném zasedání proti mladistvému soud pro 
mládež vyloučí veřejnost, i když předtím rozhodl o jeho veřejném 
konání podle § 54 odst. 1, také tehdy, jestliže je to na prospěch 
mladistvého. 

  

Článek 14 odst. 3 3. Členské státy přijmou vhodná opatření, aby zajistily, že záznamy 
uvedené v článku 9 nebudou veřejně šířeny. 

141/1961 
ve znění 
52/2009 
207/2011 

§ 8a odst. 1 (1) Při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné 
v trestním řízení dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností 
důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na 
trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby 
neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není 
vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, 
jako by byl vinen (§ 2 odst. 2). V přípravném řízení nesmějí zveřejnit 
informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede 
trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka. 

PT  

  141/1961 
ve znění 
52/2009 

§ 8a odst. 2 (2) Při poskytování informací podle odstavce 1 orgány činné v trestním 
řízení zvlášť dbají na ochranu osobních údajů a soukromí osob mladších 
18 let. 

  

  141/1961 
ve znění 
52/2009 
207/2011 

§ 8b odst. 1 (1) Osoby, kterým byly orgány činnými v trestním řízení poskytnuty 
informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a odst. 1 věty 
druhé, pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění 
povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmějí 
nikomu dále poskytnout, pokud jejich poskytnutí není nutné k uvedeným 
účelům. O tom musí být tyto osoby poučeny. 
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které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  218/2003 § 52 Dokud není trestní stíhání pravomocně skončeno, mohou orgány činné 
podle tohoto zákona zveřejňovat jen takové informace o řízení vedeném 
proti mladistvému, kterými nebude ohroženo dosažení účelu trestního 
řízení a které neodporují požadavku ochrany osobnosti mladistvého 
a osobních údajů, a to i jiných osob zúčastněných na řízení. 

  

  218/2003 § 53 odst. 1 (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, nikdo nesmí jakýmkoli způsobem 
zveřejnit žádnou informaci, ve které je uvedeno jméno, popřípadě 
jména, a příjmení mladistvého, nebo která obsahuje informace, které by 
umožnily tohoto mladistvého identifikovat. 

  

  101/2000 
ve znění 
52/2009 

§ 44a odst. 1 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz zveřejnění 
osobních údajů stanovený jiným právním předpisem. 

  

  101/2000 
ve znění 
52/2009 
183/2017 

§ 45a odst. 1 
 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním 
předpisem. 

  

  40/2009 § 180 odst. 1 (1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak 
zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném 
shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím 
vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní 
údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo 
zákazem činnosti. 

  

  40/2009 § 180 odst. 2 (2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem 
uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně 
zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v 
souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a 
způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, 
jíž se osobní údaje týkají. 

  

Článek 14 odst. 4 4. Členské státy s plným ohledem na svobodu projevu a informací 
a svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků vyzývají sdělovací 
prostředky, aby v zájmu dosažení cílů stanovených v tomto článku 
přijaly samoregulační opatření. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 15 odst. 1 Právo dítěte na doprovod osoby vykonávající rodičovskou 
odpovědnost během řízení 
1.   Členské státy zajistí, aby děti měly v průběhu soudního jednání, 
které se jich týká, právo na doprovod osoby vykonávající rodičovskou 
odpovědnost. 

218/2003 
ve znění 
41/2009 
45/2013 
55/2017 

§ 54 odst. 1 (1) Hlavního líčení a veřejného zasedání se mohou účastnit pouze 
obžalovaný mladistvý, jeho dva důvěrníci, jeho obhájce, zákonní 
zástupci, opatrovník a příbuzní v přímém pokolení, sourozenci, manžel 
nebo druh, poškozený, jeho zmocněnec a důvěrník, zúčastněná osoba a 
její zmocněnec, zákonní zástupci a opatrovníci poškozeného a 
zúčastněné osoby, svědci, znalci, tlumočníci, příslušný orgán sociálně-
právní ochrany dětí, úředníci Probační a mediační služby a zástupce 
školy nebo výchovného zařízení. Na návrh mladistvého může být hlavní 

PT  
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které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

líčení nebo veřejné zasedání konáno veřejně. 

  218/2003 
ve znění 
55/2017 

§ 43 odst. 1 (1) Zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého je oprávněn 
mladistvého zastupovat, zejména zvolit mu obhájce, činit za mladistvého 
návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn 
zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit 
mladistvý. Ve prospěch mladistvého může zákonný zástupce nebo 
opatrovník tato práva vykonávat i proti jeho vůli. Zákonný zástupce 
nebo opatrovník mladistvého má také právo klást vyslýchaným osobám 
otázky, nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o hlasování a osobních 
údajů svědka podle § 55 odst. 2 trestního řádu, činit si z nich výpisky a 
poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí. 

  

Článek 15 odst. 2 2. Dítě má právo na doprovod jiné vhodné dospělé osoby, kterou si dítě 
zvolí a kterou jako takovou schválí příslušný orgán, v situacích, kdy by 
přítomnost osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost doprovázející 
dítě během soudního jednání: 
a) byla v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte; 
b) nebyla možná, jelikož ani poté, co v této věci bylo vyvinuto 
přiměřené úsilí, nelze nalézt žádnou osobu vykonávající rodičovskou 
odpovědnost nebo není známa její totožnost, nebo 
c) mohla na základě objektivních a skutkových okolností významným 
způsobem ohrozit trestní řízení. 
Pokud si však dítě jinou vhodnou dospělou osobu nezvolí nebo pokud 
osoba, která byla dítětem zvolena, není pro příslušný orgán přijatelná, 
příslušný orgán s ohledem na nejlepší zájmy dítěte určí jinou osobu, 
která ho doprovodí. Tato osoba může být rovněž zástupcem úřadu či 
jiného subjektu odpovědného za ochranu a blaho dětí. 

89/2012 § 878 odst. 1 (3) Je-li rodičovská odpovědnost rodičů omezena nebo je-li omezen její 
výkon, jmenuje soud dítěti opatrovníka. 

PT  

  89/2012 § 943 Soud jmenuje dítěti opatrovníka, hrozí-li střet zájmů dítěte na straně 
jedné a jiné osoby na straně druhé, nehájí-li zákonný zástupce 
dostatečně zájmy dítěte, nebo je-li toho v zájmu dítěte zapotřebí z jiného 
důvodu, anebo stanoví-li tak zákon. Jmenovaný opatrovník má právo 
podat návrh na zahájení řízení vždy, je-li z hlediska zájmu dítěte 
zapotřebí, aby soud nebo jiný orgán veřejné moci v záležitosti dítěte 
rozhodl. 

  

  218/2003 
ve znění 
55/2017 

§ 43 odst. 1 (1) Zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého je oprávněn 
mladistvého zastupovat, zejména zvolit mu obhájce, činit za mladistvého 
návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn 
zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit 
mladistvý. Ve prospěch mladistvého může zákonný zástupce nebo 
opatrovník tato práva vykonávat i proti jeho vůli. Zákonný zástupce 
nebo opatrovník mladistvého má také právo klást vyslýchaným osobám 
otázky, nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o hlasování a osobních 
údajů svědka podle § 55 odst. 2 trestního řádu, činit si z nich výpisky a 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí. 

  218/2003 
ve znění 
55/2017 

§ 43 odst. 2  (2) V případě, že je nebezpečí z prodlení a zákonný zástupce nebo 
opatrovník mladistvého nemůže vykonávat svá práva uvedená v odstavci 
1 nebo nebyl-li opatrovník ustanoven, ačkoli jsou dány důvody pro jeho 
ustanovení, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce 
ustanoví k výkonu těchto práv mladistvému opatrovníka. Jinou osobu 
než advokáta lze ustanovit opatrovníkem jen s jejím souhlasem. Nelze 
jím ustanovit osobu, u níž lze mít důvodnou obavu, že pro svůj zájem na 
výsledku řízení nebude řádně hájit zájmy mladistvého. Usnesení o 
ustanovení opatrovníka se oznamuje tomu, kdo je jím ustanovován, a 
nevylučuje-li to povaha věci, též mladistvému. Proti usnesení o 
ustanovení opatrovníka je přípustná stížnost. 

  

  218/2003 
ve znění 
41/2009 
45/2013 
55/2017 

§ 54 odst. 1 (1) Hlavního líčení a veřejného zasedání se mohou účastnit pouze 
obžalovaný mladistvý, jeho dva důvěrníci, jeho obhájce, zákonní 
zástupci, opatrovník a příbuzní v přímém pokolení, sourozenci, manžel 
nebo druh, poškozený, jeho zmocněnec a důvěrník, zúčastněná osoba a 
její zmocněnec, zákonní zástupci a opatrovníci poškozeného a 
zúčastněné osoby, svědci, znalci, tlumočníci, příslušný orgán sociálně-
právní ochrany dětí, úředníci Probační a mediační služby a zástupce 
školy nebo výchovného zařízení. Na návrh mladistvého může být hlavní 
líčení nebo veřejné zasedání konáno veřejně. 

  

  141/1961 
ve znění 
292/1993 
148/1998 
413/2005 
45/2013 

§ 201 odst. 2 (2) I když veřejnost byla vyloučena podle § 200, může soud z důležitých 
důvodů povolit jednotlivým osobám k hlavnímu líčení přístup. Na 
žádost obžalovaného musí být povolen přístup dvěma jeho důvěrníkům. 
Je-li obžalovaných více, má právo na volbu důvěrníků každý z nich. 
Jestliže by tak celkový počet důvěrníků vzrostl na více než šest a 
obžalovaní se mezi sebou o výběru nedohodnou, provede výběr soud. 
Obdobně se v případě vyloučení veřejnosti postupuje u důvěrníků 
poškozeného. Byla-li veřejnost vyloučena pro ohrožení utajovaných 
informací chráněných zvláštním zákonem, případně bezpečnosti nebo 
jiného důležitého zájmu svědků, mohou být za důvěrníky zvoleny jen 
takové osoby, proti nimž nemá soud námitek. 

  

Článek 15 odst. 3 3. Pominou-li okolnosti, které vedly k uplatnění odst. 2 písm. a), b) či c), 
má dítě právo na doprovod osoby vykonávající rodičovskou 
odpovědnost po jakoukoli zbývající část soudních jednání. 

89/2012 § 909 Pokud dojde k tak významné změně poměrů, tj. pominou důvody, pro 
které soud přikročil a zasáhnul do rodičovské odpovědnosti, z úřední 
povinnosti zahájí řízení a obnoví rodičovskou odpovědnost 

PT  

  218/2003 
ve znění 
55/2017 

§ 43 odst. 1 (1) Zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého je oprávněn 
mladistvého zastupovat, zejména zvolit mu obhájce, činit za mladistvého 
návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn 
zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit 
mladistvý. Ve prospěch mladistvého může zákonný zástupce nebo 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, 

které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

opatrovník tato práva vykonávat i proti jeho vůli. Zákonný zástupce 
nebo opatrovník mladistvého má také právo klást vyslýchaným osobám 
otázky, nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o hlasování a osobních 
údajů svědka podle § 55 odst. 2 trestního řádu, činit si z nich výpisky a 
poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí. 

  218/2003 
ve znění 
41/2009 
45/2013 
55/2017 

§ 54 odst. 1  (1) Hlavního líčení a veřejného zasedání se mohou účastnit pouze 
obžalovaný mladistvý, jeho dva důvěrníci, jeho obhájce, zákonní 
zástupci, opatrovník a příbuzní v přímém pokolení, sourozenci, manžel 
nebo druh, poškozený, jeho zmocněnec a důvěrník, zúčastněná osoba a 
její zmocněnec, zákonní zástupci a opatrovníci poškozeného a 
zúčastněné osoby, svědci, znalci, tlumočníci, příslušný orgán sociálně-
právní ochrany dětí, úředníci Probační a mediační služby a zástupce 
školy nebo výchovného zařízení. Na návrh mladistvého může být hlavní 
líčení nebo veřejné zasedání konáno veřejně. 

  

Článek 15 odst. 4 4. Kromě práva podle odstavce 1 zajistí členské státy, aby děti měly 
právo na doprovod osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost či jiné 
vhodné dospělé osoby, jak je uvedeno v odstavci 2, během jiných stadií 
řízení než soudního jednání, při nichž je dítě přítomno, pokud se 
příslušný orgán domnívá, že: 
a) je v nejlepším zájmu dítěte, aby bylo touto osobou doprovázeno, a 
b) přítomnost této osoby nenaruší trestní řízení. 

218/2003 
ve znění 
55/2017 

§ 43 odst. 1 (1) Zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého je oprávněn 
mladistvého zastupovat, zejména zvolit mu obhájce, činit za mladistvého 
návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn 
zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit 
mladistvý. Ve prospěch mladistvého může zákonný zástupce nebo 
opatrovník tato práva vykonávat i proti jeho vůli. Zákonný zástupce 
nebo opatrovník mladistvého má také právo klást vyslýchaným osobám 
otázky, nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o hlasování a osobních 
údajů svědka podle § 55 odst. 2 trestního řádu, činit si z nich výpisky a 
poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí. 

PT  

Článek 16 odst. 1 Právo dětí být osobně přítomen při soudním řízení týkajícím se 
jejich věci a účastnit se jej 
1.   Členské státy zajistí, aby děti měly právo být přítomny při soudním 
řízení týkajícím se jejich věci a účastnit se jej, a přijmou veškerá 
opatření nutná k umožnění jejich faktické účasti na tomto řízení, a to 
i pokud jde o to, aby jim bylo umožněno být vyslechnut a vyjádřit své 
názory. 

141/1961 
ve znění 
178/1990 
558/1991 
292/1993 
55/2017 

§ 33 odst. 1 (1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu 
kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může 
uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a 
podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s 
ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním 
řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o 
tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl 
vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných 
úkonů přípravného řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu 
odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. 
Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li jeho svéprávnost 
omezena.  

PT  

  218/2003 § 64 odst. 1 (1) Nejde-li o řízení proti uprchlému, nelze hlavní líčení a veřejné 
zasedání konat v nepřítomnosti mladistvého. 

  

Článek 16 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby děti, které nebyly osobně přítomny při 
soudním řízení týkajícím se jejich věci, měly právo na nové soudní 

218/2003 § 64 odst. 1 (1) Nejde-li o řízení proti uprchlému, nelze hlavní líčení a veřejné 
zasedání konat v nepřítomnosti mladistvého. 

PT  
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které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

řízení či jiný prostředek právní nápravy v souladu s podmínkami 
stanovenými směrnicí (EU) 2016/343. 

  141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 306a odst. 
2 

(2) Skončilo-li řízení proti uprchlému pravomocným odsuzujícím 
rozsudkem a poté pominuly důvody, pro které se řízení proti uprchlému 
vedlo, na návrh odsouzeného podaný do osmi dnů od doručení rozsudku 
soud prvního stupně takový rozsudek zruší a v rozsahu stanoveném 
v odstavci 1 se hlavní líčení provede znovu. O právu navrhnout zrušení 
pravomocného odsuzujícího rozsudku musí být při doručení rozsudku 
odsouzený poučen. Přiměřeně soud postupuje, vyžaduje-li to 
mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. 

  

Článek 17 Řízení týkající se evropského zatýkacího rozkazu 
Členské státy zajistí, aby se práva uvedená v článcích 4, 5, 6 a 8, 
článcích 10 až 15 a článku 18 použila obdobně v případě dítěte, které je 
vyžádanou osobou, po jeho zatčení v rámci řízení podle evropského 
zatýkacího rozkazu ve vykonávajícím členském státě. 

104/2013 § 3 odst. 1 (1) Nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li jím některá otázka 
upravena, použije se trestní řád. 

PT 2 

  141/1961 
ve znění 
218/2003 

§ 291 Řízení v trestních věcech mladistvých upravuje zvláštní zákon. Pokud 
zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona. 

  

  218/2003 § 1 odst. 3 (3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v době 
spáchání činu nepřekročil osmnáctý rok věku, obecných právních 
předpisů. 

  

Článek 18 Právo na právní pomoc 
Členské státy zajistí, aby vnitrostátní právní předpisy upravující právní 
pomoc zaručovaly účinný výkon práva na pomoc obhájce, uvedeného 
v článku 6. 

218/2003 
ve znění 
459/2011 

§ 42 odst. 2 (2) Mladistvý musí mít obhájce 

a) od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření podle tohoto 
zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů 
neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu 
odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit, 

b) ve vykonávacím řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve veřejném 
zasedání, 

c) v řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení 
o návrhu na povolení obnovy řízení, rozhoduje-li soud pro mládež 
ve veřejném zasedání, 

a to do dovršení osmnácti let věku. 

PT  

  218/2003 § 44 odst. 1 (1) Obhájcem mladistvého nemůže být ten, kdo současně zastupuje 
osobu, jejíž zájmy si odporují se zájmy mladistvého, a ten, kdo byl 
mladistvému jako obhájce takovou osobou zvolen. 

  

  218/2003 
ve znění 
459/2011 

§ 44 odst. 2 (2) Neužije-li mladistvý práva zvolit si obhájce a nezvolí-li mu ho ani 
jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, může mu ho zvolit jeho 
příbuzný v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, manžel, druh, 
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které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

55/2017 jakož i zúčastněná osoba. Jestliže mladistvý nepřekročil osmnáctý rok 
svého věku, mohou tak tyto osoby učinit i proti jeho vůli. 

  218/2003 § 44 odst. 3 (3) Mladistvý si může místo obhájce, který mu byl ustanoven nebo 
osobou k tomu oprávněnou zvolen, zvolit obhájce jiného. 

  

  141/1961 
ve znění 
178/1990 
558/1991 
292/1993 
55/2017 

§ 33 odst. 1 (1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu 
kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může 
uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a 
podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s 
ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním 
řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o 
tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl 
vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných 
úkonů přípravného řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu 
odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. 
Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li jeho svéprávnost 
omezena. 

  

  141/1961 
ve znění 
283/2004 

§ 33 odst. 2 (2) Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil 
náklady obhajoby, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení 
soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. 
Vyplývá-li ze shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek 
prostředků na náhradu nákladů obhajoby, může, je-li to třeba k ochraně 
práv obviněného, rozhodnout předseda senátu a v přípravném řízení na 
návrh státního zástupce soudce o nároku na obhajobu bezplatnou nebo 
za sníženou odměnu i bez návrhu obviněného. V případech uvedených 
ve větě první a druhé náklady obhajoby zcela nebo zčásti hradí stát. 

  

  141/1961 
ve znění 
539/2004 

§ 33 odst. 4 (4) Pokud byl pravomocným rozhodnutím podle odstavce 2 obviněnému 
přiznán nárok na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou 
odměnu a obviněný o ustanovení obhájce požádá, bude mu obhájce 
neprodleně ustanoven. Obhájce ustanoví a, pominou-li důvody pro 
rozhodnutí podle odstavce 2, ustanovení zruší předseda senátu a v 
přípravném řízení soudce. Ustanovení § 38 odst. 2, § 39 odst. 2, § 40 a 
40a se použijí obdobně. 

  

  141/1961 
ve znění  
178/1990 
265/2001 
539/2004 
141/2014 
57/2017 

§ 33 odst. 5  (5) Všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny vždy 
obviněného o jeho právech poučit a poskytnout mu plnou možnost jejich 
uplatnění. Obviněného, který byl zadržen či zatčen, je třeba poučit též o 
právu na naléhavou lékařskou pomoc, o maximální lhůtě, po kterou 
může být omezen na svobodě, než bude odevzdán soudu, a o právu 
nechat vyrozumět konzulární úřad a rodinného příslušníka nebo jinou 
fyzickou osobu, u nichž uvede údaje potřebné k vyrozumění. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  141/1961 
ve znění  
141/2014 

§ 33 odst. 6 (6) Orgán činný v trestním řízení, který provedl zadržení či zatčení, 
předá obviněnému bez zbytečného odkladu písemné poučení o jeho 
právech; obviněnému musí být umožněno si toto poučení přečíst; 
obviněný má právo ponechat si toto poučení u sebe po celou dobu 
omezení nebo zbavení osobní svobody. 

  

  141/1961 § 41 odst. 1 (1) Obhájce je povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní 
pomoc, účelně využívat k hájení jeho zájmů prostředků a způsobů 
obhajoby uvedených v zákoně, zejména pečovat o to, aby byly v řízení 
náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny 
nebo jeho vinu zmírňují, a tím přispívat ke správnému objasnění 
a rozhodnutí věci. 

  

Článek 19 Právní ochrana 
Členské státy zajistí, aby děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými 
osobami v trestním řízení, jakož i děti, které jsou vyžádanými osobami, 
měly podle vnitrostátního práva účinnou právní ochranu v případech 
porušení svých práv podle této směrnice. 

218/2003 § 1 odst. 3 (3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v době 
spáchání činu nepřekročil osmnáctý rok věku, obecných právních 
předpisů.  

PT  

  141/1961 § 141 odst. 1 (1) Opravným prostředkem proti usnesení je stížnost.   

  141/1961 
ve znění 
178/1990 
292/1993 
265/2001 

§ 141 odst. 2 (2) Stížností lze napadnout každé usnesení policejního orgánu. Usnesení 
soudu a státního zástupce lze stížností napadnout jen v těch případech, 
kde to zákon výslovně připouští a jestliže rozhodují ve věci v prvním 
stupni. 

  

  141/1961 
ve znění 
265/2001 

§ 141 odst. 3 (3) Proti usnesení nejvyššího státního zástupce lze podat stížnost pouze 
tehdy, jestliže podle zákona o stížnosti přísluší rozhodnout soudu. O 
stížnosti v těchto případech rozhoduje Nejvyšší soud. O stížnosti proti 
usnesení státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství rozhoduje 
nejvyšší státní zástupce. 

  

  141/1961 § 145 odst. 1 
písm. b) 

(1) Usnesení lze napadnout pro porušení ustanovení o řízení, 
které usnesení předcházelo, jestliže toto porušení mohlo způsobit 
nesprávnost některého výroku usnesení. 

  

  141/1961 
ve znění 
193/2012 

§ 245 odst. 1 (1) Opravným prostředkem proti rozsudku soudu prvního stupně 
je odvolání. Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, 
lze podat odvolání pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu 
s dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl. 
Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, může 
poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové 
újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, podat odvolání 
pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy 
v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení, ledaže v dohodě 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, 

které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

o vině a trestu souhlasil s rozsahem a způsobem náhrady škody 
nebo nemajetkové újmy nebo vydáním bezdůvodného obohacení a tato 
dohoda byla soudem schválena v podobě, s níž souhlasil. 

  141/1961 § 246 odst. 2 (2) Osoba oprávněná napadat rozsudek pro nesprávnost některého jeho 
výroku může jej napadat také proto, že takový výrok učiněn nebyl, jakož 
i pro porušení ustanovení o řízení předcházejícím rozsudku, jestliže toto 
porušení mohlo způsobit, že výrok je nesprávný nebo že chybí. 

  

  101/2000 
ve znění 
52/2009 

§ 44a odst. 1 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz zveřejnění 
osobních údajů stanovený jiným právním předpisem. 

  

  101/2000 
ve znění 
52/2009 
183/2017 

§ 45a odst. 1 (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním 
předpisem. 

  

  40/2009 § 180 odst. 1 (1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak 
zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném 
shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím 
vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní 
údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo 
zákazem činnosti. 

  

  40/2009 § 180 odst. 2 (2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem 
uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně 
zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v 
souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a 
způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, 
jíž se osobní údaje týkají. 

  

Článek 20 
odst. 1 

Odborné vzdělávání 
1. Členské státy zajistí, aby zaměstnanci orgánů činných v trestním 
řízení a vazebních zařízení, kteří se zabývají věcmi týkajícími se dětí, 
měli zvláštní odborné vzdělání na úrovni přiměřené jejich kontaktu 
s dětmi v problematice lidských práv, vhodných technik výslechu, 
dětské psychologie a komunikace v jazyce přizpůsobeném dětem. 

218/2003 § 3 odst. 8 (8) Soudci, státní zástupci, příslušníci policejních orgánů a úředníci 
Probační a mediační služby působící v trestních věcech mládeže musí 
mít zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží. 

PT  

  218/2003 § 4 Soudnictví ve věcech mladistvých a ve věcech posuzování činů jinak 
trestných spáchaných dětmi mladšími patnácti let vykonávají soudy pro 
mládež. 

  

  218/2003 § 36 V řízení proti mladistvým je třeba dbát toho, aby vyšetřování, 
projednávání i rozhodování jejich trestních věcí bylo svěřováno osobám, 
jejichž znalost otázek souvisících s výchovou mládeže zaručí splnění 
výchovného účelu řízení. Orgány činné podle tohoto zákona postupují 
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které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt, 5. 4. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

ve spolupráci s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí 
a s Probační a mediační službou. 

  218/2003 § 41 odst. 1 (1) Při provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých se musí jednat s 
osobami na úkonu zúčastněnými tak, jak to vyžaduje význam a 
výchovný účel řízení; vždy je nutno šetřit jejich osobnosti. Při jednání s 
mladistvými se musí s přihlédnutím k jejich věku a duševní vyspělosti 
postupovat tak, aby nedošlo k narušení jejich psychické a sociální 
rovnováhy a jejich další vývoj byl co nejméně ohrožen. 

  

  218/2003 § 41 odst. 2 (2) Úkony přípravného řízení, kterých se účastní mladistvý, provede 
zpravidla policejní orgán určený k úkonům v trestních věcech 
mladistvých osob, státní zástupce specializovaný na věci mládeže nebo 
soudce soudu pro mládež, ledaže nelze zajistit provedení úkonu takovým 
orgánem činným podle tohoto zákona a provedení úkonu nelze odložit. 
To platí i o provádění dožádání. 

  

Článek 20 
odst. 2 

2. Aniž je dotčena nezávislost soudů a rozdíly v organizaci soudnictví 
v členských státech a s náležitým ohledem na úlohu subjektů 
odpovědných za odborné vzdělávání soudců a státních zástupců, přijmou 
členské státy vhodná opatření k zajištění toho, aby soudci a státní 
zástupci, kteří jsou zapojeni do trestních řízení týkajících se dětí, měli 
v této oblasti zvláštní znalosti nebo aby byl zajištěn jejich přístup 
k zvláštnímu odbornému vzdělávání. 

218/2003 § 3 odst. 8 (8) Soudci, státní zástupci, příslušníci policejních orgánů a úředníci 
Probační a mediační služby působící v trestních věcech mládeže musí 
mít zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží. 

PT  

  218/2003 § 4 Soudnictví ve věcech mladistvých a ve věcech posuzování činů jinak 
trestných spáchaných dětmi mladšími patnácti let vykonávají soudy pro 
mládež. 

  

  218/2003 § 36 V řízení proti mladistvým je třeba dbát toho, aby vyšetřování, 
projednávání i rozhodování jejich trestních věcí bylo svěřováno osobám, 
jejichž znalost otázek souvisících s výchovou mládeže zaručí splnění 
výchovného účelu řízení. Orgány činné podle tohoto zákona postupují 
ve spolupráci s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí 
a s Probační a mediační službou. 

  

  218/2003 § 41 odst. 1 (1) Při provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých se musí jednat s 
osobami na úkonu zúčastněnými tak, jak to vyžaduje význam a 
výchovný účel řízení; vždy je nutno šetřit jejich osobnosti. Při jednání s 
mladistvými se musí s přihlédnutím k jejich věku a duševní vyspělosti 
postupovat tak, aby nedošlo k narušení jejich psychické a sociální 
rovnováhy a jejich další vývoj byl co nejméně ohrožen. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  218/2003 § 41 odst. 2 (2) Úkony přípravného řízení, kterých se účastní mladistvý, provede 
zpravidla policejní orgán určený k úkonům v trestních věcech 
mladistvých osob, státní zástupce specializovaný na věci mládeže nebo 
soudce soudu pro mládež, ledaže nelze zajistit provedení úkonu takovým 
orgánem činným podle tohoto zákona a provedení úkonu nelze odložit. 
To platí i o provádění dožádání. 

  

Článek 20 odst. 3 3. S náležitým ohledem na nezávislost právní profese a úlohy subjektů 
odpovědných za odborné vzdělávání obhájců přijmou členské státy 
opatření vhodná k podpoře poskytování zvláštního odborného 
vzdělávání obhájcům, kteří jsou zapojeni do trestních řízení týkajících se 
dětí, jak je uvedeno v odstavci 2. 

85/1996 § 40 odst. 2 (2) Komora je samosprávnou stavovskou organizací všech advokátů. 

 

PT 3 

  85/1996 
ve znění 
79/2006 

§ 40 odst. 3 (3) Komora vykonává veřejnou správu na úseku advokacie.   

  218/2003 § 41 odst. 1 (1) Při provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých se musí jednat s 
osobami na úkonu zúčastněnými tak, jak to vyžaduje význam a 
výchovný účel řízení; vždy je nutno šetřit jejich osobnosti. Při jednání s 
mladistvými se musí s přihlédnutím k jejich věku a duševní vyspělosti 
postupovat tak, aby nedošlo k narušení jejich psychické a sociální 
rovnováhy a jejich další vývoj byl co nejméně ohrožen. 

  

Článek 20 odst. 4 4. Členské státy prostřednictvím svých veřejných služeb nebo 
financování organizací na podporu dětí podpoří iniciativy umožňující, 
aby osoby poskytující dětem služby podpory nebo služby restorativní 
justice měly řádné odborné vzdělání na úrovni přiměřené jejich kontaktu 
s dětmi a dodržovaly profesní předpisy, s cílem zajistit, aby tyto služby 
byly poskytovány nestranně, s respektem a profesionálně. 

359/1999 
ve znění  
401/2012 

§ 49a odst. 1 (1) Sociálně-právní ochranu mohou přímo poskytovat osoby, 
které získaly odbornou způsobilost. 

PT  

  359/1999 
ve znění 
401/2012 

§ 49a odst. 2 (2) Odbornou způsobilostí pro účely poskytování sociálně-právní 
ochrany pověřenými osobami se rozumí 

a) řádně ukončené vysokoškolské studium ve studijních programech 
v oblasti pedagogických a společenských věd zaměřených na sociální 
péči, sociální politiku, sociální práci, pedagogiku, právo, psychologii, 
vychovatelství nebo ošetřovatelství, a v oblasti lékařství zaměřených na 
všeobecné a dětské lékařství, 

b) řádně ukončené studium ve vzdělávacích programech 
uskutečňovaných vyššími odbornými školami v oboru sociální práce, 
pedagogika, charitní a sociální péče, charitní a sociální činnost, sociálně-
právní činnost, dvouoborové studium pedagogika a teologie a ukončené 
studium pro diplomované zdravotní sestry nebo řádně ukončené 
maturitní studium v těchto oborech, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

c) vzdělání v rozsahu, ve kterém se vyžaduje pro získání osvědčení 
o zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany podle 
zvláštního právního předpisu45b, a praxe v trvání nejméně 1 roku, nebo 

d) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů pro sociální 
pracovníky podle zákona o sociálních službách65 v rozsahu nejméně 
200 hodin a praxe v oblasti péče o rodinu a dítě v trvání nejméně 2 roky, 
jde-li o osoby, které 

1. řádně ukončily vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v jiné 
oblasti studia nebo v téže oblasti studia, avšak v jiném zaměření, než je 
uvedeno v písmenech a) a b), 

2. dosáhly středního nebo základního vzdělání, nebo 

3. absolvovaly přípravu pro dobrovolníky organizovanou vysílající 
organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra podle 
zvláštního právního předpisu45c, je-li tato příprava zaměřena na pomoc 
při péči o děti, mládež a rodinu v jejich volném čase. 

Článek 21 Shromažďování údajů 
Členské státy do dne 11. června 2021 a poté každé tři roky sdělí Komisi 
dostupné údaje o tom, jak byla práva stanovená v této směrnici 
uplatňována. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 22 Náklady 
Členské státy nesou náklady vzniklé při uplatňování článků 7, 8 a 9 bez 
ohledu na výsledek řízení, s výjimkou nákladů souvisejících 
s uplatněním článku 8, které jsou pokryty ze zdravotního pojištění. 

141/1961 
ve znění 
178/1990 
558/1991 

§ 151 odst. 1 (1) Náklady nutné k provedení trestního řízení včetně řízení 
vykonávacího nese stát; nenese však vlastní náklady obviněného, 
zúčastněné osoby a poškozeného, ani vydání způsobená zvolením 
obhájce a zmocněnce. Stát však nese náklady na nutnou obhajobu, 
které obviněnému vznikly v důsledku podání stížnosti pro porušení 
zákona. 

PT  

Článek 23 Zákaz snížení úrovně právní ochrany 
Žádné ustanovení této směrnici nelze vykládat jako omezení či jiný 
zásah do práv a procesních záruk zakotvených v Listině základních práv 
Evropské unie, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod, jiných příslušných ustanoveních mezinárodního práva, zejména 
Úmluvy OSN o právech dítěte, nebo právních předpisech kteréhokoli 
členského státu, které stanoví vyšší úroveň ochrany. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 24 odst. 1 Provedení 
1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 
pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 11. června 
2019. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 24 odst. 2 2.   Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních opatření, 
která přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 25 Zpráva 
Do dne 11. června 2022 předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu, v níž posoudí rozsah, v jakém členské státy přijaly 
opatření nezbytná k dosažení souladu s touto směrnicí, včetně 
vyhodnocení uplatňování článku 6, a v případě potřeby k ní připojí 
legislativní návrhy. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 26 Vstup v platnost 
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 27 Určení 
Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

 
 
 

 
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  40/2009 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 1. 1. 2010 
2.  141/1961 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 1. 1. 1962 
3.  218/2003 zákon 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) 1. 1. 2004 
4.  359/1999 zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 1. 4. 2000 
5.  104/2013 zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 1. 1. 2014 
6.  89/2012 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. 1. 2014 
7.  293/1993 zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby 1. 1. 1994 
8.  555/1992 zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky 1. 1. 1993 
9.  101/2000 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů 1. 6. 2000 
10.  85/1996 zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii 1. 7. 1996 
11.  273/2008 zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České Republiky 1. 1. 2009 
12.  372/2011 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 1. 4. 2012 
13.  109/1994 vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby 3. 6. 1994 
14.  98/2012 vyhláška Ministerstva o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci 1. 4. 2012 
1.  57/1965 zákon č. 57/1965 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 1. 8. 1965 
2.  178/1990 zákon č. 178/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád 1. 7. 1990 
3.  558/1991 zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství 1. 1. 1992 
4.  292/1993 zákon č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích 1. 1. 1994 
5.  148/1998 zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů 1. 11. 1998 
6.  166/1998 zákon č. 166/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 1. 1. 1999 
7.  208/2000 zákon č. 208/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby 1. 1. 2001 
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8.  265/2001 zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

1. 1. 2002 

9.  292/2001 vyhláška č. 292/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby 14. 8. 2001 
10.  52/2004 zákon č. 52/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony 
1. 7. 2004 

11.  283/2004 zákon č. 283/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon 
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

1. 7. 2004 

12.  377/2004 vyhláška č. 377/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb.  
13.  539/2004 zákon č. 539/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 11. 2004 
14.  413/2005 zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 1. 1. 2006 
15.  79/2006 zákon č. 79/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 4. 2006 
16.  253/2006 zákon č. 253/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 7. 2006 
17.  129/2008 zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 1. 1. 2009 
18.  177/2008 zákon č. 177/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
1. 7. 2008 

19.  274/2008 zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 1. 1. 2009 
20.  41/2009 zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 1. 1. 2010 
21.  52/2009 zákon č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 4. 2009 
22.  306/2009 zákon č. 306/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony 1. 1. 2010 
23.  207/2011 zákon č. 207/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 3. 8. 2011 
24.  375/2011 zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o 

zdravotnické záchranné službě 
1. 4. 2012 

25.  459/2011 zákon č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 1. 2012 
26.  193/2012 zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 9. 2012 
27.  401/2012 zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 1. 2013 
28.  45/2013 zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 25. 2. 2013 
29.  105/2013 zákon č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 1. 1. 2014 
30.  276/2013 zákon č. 276/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
1. 1. 2014 

31.  236/2013 vyhláška č. 236/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci 30. 8. 2013 
32.  141/2014 zákon č. 141/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 
1. 8. 2014 

33.  18/2015 vyhláška č. 18/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů 1. 3. 2015 
34.  364/2015 vyhláška č. 364/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci 1. 1. 2016 
35.  150/2016 zákon č. 150/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
1. 7. 2016 

36.  55/2017 zákon č. 55/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 

18. 3. 2017 

37.  57/2017 zákon č. 57/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 5. 2017 
38.  183/2017 zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 1. 7. 2017 
39.  280/2017 vyhláška č. 280/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů 1. 10. 2017 
40.  137/2018 vyhláška č. 137/2018 Sb., kterou se mění kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů 24. 7. 2018 
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2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  8781 MSp Návrh zákona, kterým se mění zákon 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 pozdějších předpisů, 
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., 
o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů 

01. 12. 2016 01. 08. 2018 11. 06. 2019 

2.  9600 MSp Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a 
mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony 
 

   

3.        
4.        
5.        

 
 
3. Poznámky  

Poř.č. Text poznámky 
1. Dle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 3. 1994 sp. zn. 1 To 44/94 je provedení důležitých důkazů v přípravném řízení za situace, kdy obviněný neměl obhájce, ačkoli to byl případ nutné obhajoby, 

přičemž nešlo o úkony, jejichž provedení by nebylo možno odložit ( § 165 odst. 2 tr. ř.), závažnou vadou přípravného řízení, pro kterou soud vrátí věc státnímu zástupci k došetření podle § 188 odst. 1 písm. e) 
tr. ř. Závažnou vadou ve smyslu uvedeného ustanovení je i porušení práva obhajoby záležící v tom, že obhájce obviněného, který oznámil vyšetřovateli, že se chce účastnit vyšetřovacích úkonů, nebyl 
vyrozuměn o důležitých vyšetřovacích úkonech, přičemž nešlo o úkony, jejichž provedení by nebylo možno odložit ( § 165 odst. 1, 2 tr. ř.). Žádný z těchto vadně provedených důkazů nelze v dalším řízení 
použít. 

2. Řízení o předání na základě evropského zatýkacího rozkazu je upraveno § 189 a násl. zák. č. 140/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Tento zákon sám upravuje některé záruky 
plynoucí ze směrnice. Všem zárukám je však vyhověno již prostřednictvím § 3 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních ve spojení s § 291 trestního řádu.  

3.  Školení advokátů je v kompetenci advokátní komory jako orgánu stavovské samosprávy. Dle sdělení České advokátní komory je tento druh školení zařazen do systému vzdělávání advokátů od roku 2017. 
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	Legitimní jsou v tomto směru tedy dvě otázky, první, zda je tato formální procedura nutná ve všech případech, které dnes zákon v rámci vykonávacího řízení obligatorně stanoví, a druhá, zda je účel konání veřejného zasedání úměrný cíli, který je jím sl...
	K části první – změna trestního řádu
	K části druhé – změna trestního zákoníku
	V souladu s obecnou částí důvodové zprávy se navrhuje umožnit, aby soud rozhodl o zrušení uložených přiměřených omezení, přiměřených povinností či výchovných opatření anebo dohledu, a to za předpokladu, že daná osoba vede ve zkušební době řádný život ...
	K bodu 5 (§ 61)
	V návaznosti na obecnou část důvodové zprávy se navrhuje explicitně stanovit, že nevedení řádného života v průběhu výkonu trestu domácího vězení je důvodem pro přeměnu trestu domácího vězení v trest odnětí svobody. Podmínka vedení řádného života přito...
	K bodu 6 (§ 62 odst. 2, § 65 odst. 4)
	Jde o legislativně technickou změnu v reakci na změnu § 65.
	K bodům 7 a 14 (§ 62 odst. 3, § 89 odst. 2)
	Definice poskytovatelů obecně prospěšných prací obsažená v trestním zákoníku se v praxi ukazuje jako poměrně limitující. Navrhuje se proto upravit definici poskytovatelů obecně prospěšných prací tak, aby i nadále zůstala zachována podstata tohoto tres...
	K bodu 8 (§ 65 odst. 1)
	Jednou ze změn navrhovaných v právní úpravě výkonu trestu obecně prospěšných prací je i to, že tento trest nebude nařizován; den nástupu výkonu tohoto trestu bude zásadně stanovovat probační úředník. Nově tedy nebude běžet doba jednoho roku, do kdy mu...
	K bodu 10 (§ 73 odst. 4)
	V návaznosti na obecnou část důvodové zprávy se stanovuje, že v rámci posouzení okolností, jež odůvodňují výměru trestu zákazu činnosti, soud přihlédne také ke skutečnosti, zda a v jakém rozsahu pachatel nevykonával činnost, která je předmětem tohoto ...
	K bodu 16 (§ 91 odst. 3)
	Jelikož je v rámci rozhodnutí o ponechání podmíněného propuštění nebo podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce možné stanovit nad odsouzeným dosud neu...
	K bodu 17 (§ 91 odst. 5)
	Jde o legislativně technickou změnu reagující na změnu § 91.
	K části třetí – změna zákona o Probační a mediační službě
	K části čtvrté – změna zákona o Rejstříku trestů
	Údaje o podmíněném zastavení trestního stíhání a o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání se evidují v evidenci vedené Rejstříkem trestů. Navrhuje se, aby byly evidovány i údaje o tom, že zbytek závazku zdržet se určité činnosti, ke které se ...
	K části páté – změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
	K části šesté – změna zákona o silničním provozu
	K části sedmé – změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže
	K části osmé – změna zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
	K části deváté – změna zákona o specifických zdravotních službách
	K části desáté – změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
	32004L0038_170606.pdf
	Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU
	Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

	32006L0126_180424.pdf
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