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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. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení  Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

Čl. IV, b. 6  

(§ 88a odst. 4) 

(4) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému sankci 

spojenou se zbavením osobní svobody, které lze při splnění 

podmínek stanovených zákonem o mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních zaslat jinému členskému státu 

k uznání a výkonu postupem podle části páté hlavy VIII dílu 

2 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních, je pravomocné rozhodnutí soudu, kterým  

a) bylo uloženo trestní opatření nepodmíněného odnětí 

svobody nebo bylo rozhodnuto o výkonu jeho zbytku, 

včetně případů, kdy bylo rozhodnuto o výkonu 

podmíněně odloženého trestního opatření odnětí svobody,  

b) bylo na trestní opatření odnětí svobody přeměněno 

nevykonané trestní opatření domácího vězení, peněžité 

trestní opatření nebo trestní opatření obecně prospěšných 

prací, nebo 

c) byla uložena zabezpečovací detence, ústavní ochranné 

léčení nebo ochranná výchova. 

 

 

 

32008F0909 čl. 1 písm. a) 

a b) 

 

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí: 

a) „rozsudkem“ pravomocné rozhodnutí nebo příkaz 

soudu vydávajícího státu ukládající trest fyzické 

osobě; 

b) „trestem“ trest odnětí svobody nebo opatření 

spojené se zbavením osobní svobody uložené na 

dobu určitou nebo neurčitou na základě trestního 

řízení jako důsledek trestného činu; 
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Čl. V, b. 7  

(§ 268 odst. 7) 

 (7) V případě, že jiný členský stát v osvědčení připouští 

možnost přeměnit nevykonaný peněžitý trest v trest odnětí 

svobody, samosoudce stanoví počet denních sazeb tak, aby 

dvojnásobek počtu denních sazeb nebo v případě mladistvých 

počet denních sazeb odpovídal výši trestu odnětí svobody, 

která je v osvědčení tímto státem uvedena; stanovený počet 

denních sazeb nesmí přesahovat nejvyšší počet denních sazeb 

uvedený v trestním zákoně. 

 

32005F0214 čl. 10 
Není-li možné rozhodnutí zcela nebo zčásti vykonat, 

může vykonávající stát uplatnit alternativní sankce, 

včetně trestu odnětí svobody, pokud tak v takových 

případech stanoví jeho právo a pokud vydávající stát 

v osvědčení podle článku 4 uplatnění těchto 

alternativních sankcí připustil. Přísnost alternativní 

sankce se určí v souladu s právem vykonávajícího 

státu, ale nepřesáhne žádnou maximální úroveň 

uvedenou v osvědčení předaném vydávajícím státem. 

Čl. V, b. 8 

[§ 271 odst. 1 

písm. d)] 

(1) Samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí 

příslušný orgán jiného členského státu o 

… 

d) nařízení trestu odnětí svobody, ve který byl peněžitý trest 

přeměněn. 

 

32005F0214 čl. 14 písm. e) 
Příslušný orgán vykonávajícího státu uvědomí bez 

odkladu způsobem umožňujícím vyhotovení 

písemného záznamu příslušný orgán vydávajícího 

státu: 

… 

e) o použití alternativní sankce podle článku 10. 

Čl. V, b. 9 

[§ 314 odst. 1 

písm. a)] 

(1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu k 

uznání a výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým 

a) byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody nebo bylo 

rozhodnuto o výkonu jeho zbytku, včetně případů, kdy 

bylo rozhodnuto o výkonu podmíněně odloženého trestu 

odnětí svobody nebo o přeměně nevykonaného trestu 

domácího vězení, peněžitého trestu nebo trestu obecně 

prospěšných prací na trest odnětí svobody, nebo 

 

32008F0909 
čl. 1 písm. a) 

a b) 

 

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí: 

a) „rozsudkem“ pravomocné rozhodnutí nebo příkaz 

soudu vydávajícího státu ukládající trest fyzické 

osobě; 

b) „trestem“ trest odnětí svobody nebo opatření 

spojené se zbavením osobní svobody uložené na 

dobu určitou nebo neurčitou na základě trestního 

řízení jako důsledek trestného činu; 

 

 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32008F0909 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, 

které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii 

 

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