III.

Návrh
ZÁKON
ze dne

2019,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Čl. I
Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění
zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb.,
zákona č. 178/2018 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona
č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., se mění takto:
1.

V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února
2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
boje proti závažné trestné činnosti.“ zrušuje.

2.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře
Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení
a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV.“.

CELEX: 32018R1727
3.

V § 4 odst. 3 se slova „dohodě s Ministerstvem“ nahrazují slovy „vyjádření
Ministerstva“.

4.

V § 4 odst. 4 větě první se slova „dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí a“ nahrazují
slovy „vyjádření Ministerstva zahraničních věcí a po dohodě s“ a ve větě druhé
se za slovo „takového“ vkládají slova „vyjádření a“.

1

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

5.

V § 10 odst. 4 větě první se slova „věty první a třetí“ zrušují a slova „, jehož orgány
takovou osobu na území České republiky předaly, uhradit náklady spojené s jejím
předáním“ se nahrazují slovy „uhradit náklady spojené s předáním takové osoby, pokud ji
jeho orgány předaly na území České republiky nebo se o to pokusily, avšak z důvodů
neovlivnitelných tímto cizím státem k předání takové osoby nedošlo“.

6.

V § 11 odst. 2 se slova „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“ nahrazují slovy „justiční orgán, který
vyřídil žádost cizozemského orgánu o mezinárodní justiční spolupráci, a není-li účetní
jednotkou, účetní jednotka, pod kterou spadá,“.

7.

V § 11 odst. 3 větě poslední se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „justiční orgán,
který podal žádost o mezinárodní justiční spolupráci, a není-li účetní jednotkou, účetní
jednotka, pod kterou spadá“.

8.

V § 12 odstavec 3 zní:

„(3) Neobdrží-li orgán České republiky žádost cizozemského orgánu o mezinárodní
justiční spolupráci a její přílohy v českém jazyce nebo s překladem do českého jazyka, takový
překlad si vyžádá od cizího státu, nestanoví-li mezinárodní smlouva, že cizí stát není povinen
překlad poskytnout, nebo není-li zaručena vzájemnost, pokud jde o nevyžadování překladů.
Nezašle-li cizí stát překlad ve stanovené lhůtě, aniž by uvedl podstatné důvody, pro které tak
neučinil, orgán České republiky žádost odmítne. Na tyto následky musí být cizí stát
upozorněn.“.
9.

V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Stanoví-li mezinárodní smlouva, že cizí stát není povinen překlad poskytnout, nebo
je-li zaručena vzájemnost, pokud jde o nevyžadování překladů, zajistí překlad orgán České
republiky, který jej potřebuje pro svůj postup podle tohoto zákona.“.
10. V § 15 odst. 1 větě první se slova „Evropskou jednotkou pro justiční spolupráci zřízenou
právním“ nahrazují slovy „Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních
věcech zřízenou“.
CELEX: 32018R1727
11. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
„2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské

unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady
2002/187/SVV.“.

12. V § 21 se odstavce 3 a 4 zrušují.
CELEX: 32018R1727
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13. V § 22 odst. 2 se věta třetí zrušuje.
CELEX: 32018R1727
14. V § 22 odst. 3 větě poslední se slova „4 roky,“ nahrazují slovy „pět let a lze je jednou
prodloužit;“.
15. V nadpisu § 25 se slovo „korespondent“ nahrazuje slovem „zpravodaj“.
CELEX: 32018R1727
16. V § 25 odst. 1 a v § 34 odst. 1 větě první se slovo „korespondent“ nahrazuje slovem
„zpravodaj“.
CELEX: 32018R1727
17. V § 25 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 25 odst. 3 a v § 34 odst. 3 se slovo
„korespondenta“ nahrazuje slovem „zpravodaje“.
CELEX: 32018R1727
18. § 26 se včetně nadpisu zrušuje.
CELEX: 32018R1727
19. V § 27 odst. 1 písm. a) se slovo „korespondenty“ nahrazuje slovem „zpravodaji“.
CELEX: 32018R1727
20. V § 27 odst. 1 písm. b) se slovo „korespondentem“ nahrazuje slovem „zpravodajem“.
CELEX: 32018R1727
21. V § 27 se odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují a zároveň se zrušuje
označení odstavce 1.
CELEX: 32018R1727
22. § 28 se včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušuje.
CELEX: 32018R1727
23. V § 29 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Kromě pravomocí stanovených předpisem Evropské unie, kterým byl Eurojust
zřízen2), je národní člen pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn
a) nahlížet do spisu vedeného pro účely trestního řízení,
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b) žádat o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opisu z evidence přestupků vedené
Rejstříkem trestů,
c) získávat údaje z centrální evidence stíhaných osob vedené podle zákona o státním
zastupitelství,
d) získávat informace zpracovávané v policejních evidencích podle zákona o Policii České
republiky,
e) získávat údaje z evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, vazby a výkonu trestu
odnětí svobody vedené podle zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky,
f) získávat informace z rejstříků věcí vedených soudy a státními zastupitelstvími pro účely
trestního řízení,
g) žádat soud a v přípravném řízení státního zástupce o informace o stavu vyřizování žádosti
o mezinárodní justiční spolupráci, žádat je o odstranění průtahů a stanovit státnímu
zástupci lhůtu pro vyřízení takové žádosti.
(2) Národní člen může justičnímu orgánu navrhnout, aby podal nebo vyřídil žádost
o mezinárodní justiční spolupráci nebo evropský vyšetřovací příkaz. Justiční orgán takový
návrh posoudí bez zbytečného odkladu.“.
CELEX: 32018R1727
24. § 30 až 32 se včetně nadpisů zrušují.
CELEX: 32018R1727
25. § 45 zní:
„§ 45
(1) Má-li být mimo území České republiky proveden úkon uvedený v hlavě čtvrté oddílu
čtvrtém až sedmém nebo v § 158d trestního řádu, k jehož provedení v České republice je
zapotřebí vydat příkaz, povolení nebo usnesení, proti kterému není přípustná stížnost, anebo
udělit souhlas, může je příslušný justiční orgán vydat nebo udělit, nelze-li provedení takového
úkonu dosáhnout bez jeho vydání nebo udělení.
(2) Má-li být mimo území České republiky zajištěna věc nebo majetek a k zajištění věci
nebo majetku v České republice je třeba vydat rozhodnutí, proti kterému je přípustná stížnost,
justiční orgán vydá takové rozhodnutí vždy. Osobě, jíž má být zajištěna věc nebo majetek, se
rozhodnutí doručí až po provedení zajištění nebo nevyhovění žádosti o jeho provedení
cizozemským orgánem. Obdobně podle věty první postupuje justiční orgán také v případě,
že rozhoduje o zrušení zajištění, omezení zajištění, o povolení provedení úkonu se zajištěnou
věcí nebo majetkem anebo o jiném úkonu se zajištěnou věcí nebo majetkem.“.
26. V § 46 se slova „na základě žádosti justičního orgánu dohodne ministerstvo“ nahrazují
slovy „dohodne justiční orgán a není-li účetní jednotkou, účetní jednotka, pod kterou
spadá,“.
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27. V § 47 odst. 2 písm. h) se za slovo „řádu,“ vkládají slova „přeshraničním sledování podle
§ 63,“.
28. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu zní:
„§ 48a
Příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení
Je-li v cizím státu vedeno přípravné řízení, je k provedení úkonu potřebného pro účely
vyřízení žádosti o právní pomoc příslušný okresní soud v sídle krajského soudu, u něhož
působí krajské státní zastupitelství příslušné k vyřízení žádosti cizozemského orgánu o právní
pomoc; v případě Městského soudu v Praze Obvodní soud pro Prahu 1, v případě Krajského
soudu v Praze Okresní soud Praha-východ, v případě Krajského soudu v Plzni Okresní soud
Plzeň-město a v případě Krajského soudu v Brně Městský soud v Brně. Dojde-li k odnětí
a přikázání věci jinému krajskému státnímu zastupitelství, příslušnost soudu se nemění.“.
29. V § 52 odst. 2 větě druhé se slova „zajistí jej“ nahrazují slovy „nebo je-li zaručena
vzájemnost, pokud jde o nevyžadování překladů, zajistí překlad“.
30. V § 52 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta „Prostřednictvím justičního orgánu, který
o doručení sepíše protokol, lze písemnost doručit též v případě uvedeném v odstavci 2
větě třetí.“.
31. V § 55 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „justiční orgán a není-li účetní jednotkou,
účetní jednotka, pod kterou spadá,“.
32. V § 79 odst. 10 se slova „novou žádost a“ nahrazují slovy „neprodleně novou žádost
a současně“ a slova „bez zbytečného odkladu“ se nahrazují slovem „neprodleně“.
33. V § 79 se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Obdobně se postupuje, bylo-li osobě,
o jejíž vyžádání jde a ohledně níž byla dříve podána žádost podle odstavce 1 na základě
příkazu k zadržení, doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání.“.
34. V § 83 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Převoz osoby z cizího státu do České republiky zajistí Policie České republiky
nejpozději ve lhůtě 48 hodin od jejího převzetí od orgánů cizího státu. Lhůta pro dodání
obviněného soudu nebo lhůta pro podání návrhu na vzetí osoby do vazby začíná plynout
a) překročením státní hranice České republiky, zabezpečuje-li orgán České republiky převoz
osoby z území jiného státu prostřednictvím pozemní nebo vodní dopravy,
b) od přistání na území České republiky v případě leteckého převozu, nebo
c) od převzetí osoby příslušným orgánem České republiky od orgánů cizího státu, je-li osoba
předána orgánu České republiky na hraničním přechodu.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
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35. V § 83 odst. 4 větě první a v § 306 odst. 2 větě první se slova „z trestných činů“ nahrazují
slovy „ze skutků“.
36. V § 84 se na konci nadpisu doplňují slova „a pozbytí její platnosti“.
37. V § 84 odst. 1 a v § 197 odst. 1 se písmena c) a d) zrušují.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena c) a d).
38. V § 84 odst. 3 se text „až d) nebo f)“ nahrazuje textem „, b) nebo d)“.
39. V § 84 doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Žádost podle § 79 odst. 1 pozbývá platnosti, byla-li osoba dodána
a) soudu nebo policejnímu orgánu, nebo
b) věznici nebo zařízení pro výkon ochranného opatření.“.
40. V § 85 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Stanoví-li tak mezinárodní smlouva, může být vydaná osoba zbavena osobní
svobody nebo na ní může být vykonáván trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené
se zbavením osobní svobody pro skutek, pro který byla podána žádost
o dodatečný souhlas cizího státu podle odstavce 1 písm. e), i před tím, než byl dodatečný
souhlas cizího státu udělen. O zbavení osobní svobody nebo zahájení výkonu trestu odnětí
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody soud neprodleně
informuje ministerstvo a současně sdělí důvody, pro které nebylo možné opatřit dodatečný
souhlas cizího státu podle odstavce 1 písm. e) před zbavením osobní svobody vydané osoby
nebo před zahájením výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se
zbavením osobní svobody. Ministerstvo o tom neprodleně vyrozumí cizí stát. Vydaná osoba
bude propuštěna neprodleně poté, co cizí stát sdělí, že nesouhlasí se zbavením osobní svobody
nebo s výkonem trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením
osobní svobody nebo že neudělil dodatečný souhlas podle odstavce 1 písm. e).“.
41. V § 87 odst. 1 větě první a v § 202 odst. 1 větě první se slova „má tato osoba pobyt“
nahrazují slovy „se tato osoba zdržuje“.
42. V § 92 odst. 8, § 203 odst. 10 větě poslední a v § 209 odst. 1 větě poslední se číslo „2“
nahrazuje číslem „1“.
43. V § 95 na konci textu odstavce 3 a v § 205 na konci textu odstavce 5 se doplňují slova
„, která má s výjimkou stížnosti proti rozhodnutí podle věty první odkladný účinek“.
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44. V § 95 na konci odstavce 3 a v § 205 na konci odstavce 5 se doplňuje věta „Okamžikem
nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu státního zástupce řízení končí; byl-li
však návrh státního zástupce zamítnut z důvodu uvedeného ve větě první, vrací se řízení
do předběžného šetření.“.
45. § 96 včetně nadpisu zní:
„§ 96
Zjednodušené vydání
(1) Jestliže osoba, o jejíž vydání jde, prohlásí, že si přeje udělit souhlas s vydáním
do cizího státu, ustanovení § 90, § 91 odst. 1 písm. a), c) až g), j) a m) a § 92 odst. 7 písm. a)
se neužijí a státní zástupce po skončení předběžného šetření, které bude zaměřeno zejména
na existenci důvodů nepřípustnosti vydání uvedených v § 91 odst. 1 písm. b), h), i), k), l), n),
o) nebo p) a důvodů pro odložení vydání, namísto návrhu podle § 95 odst. 1 podá návrh soudu
na opatření souhlasu této osoby s vydáním. Shledá-li státní zástupce, že je dán některý
z důvodů nepřípustnosti vydání uvedených v § 91 odst. 1 písm. b), h), i), k), l), n), o) nebo p),
postupuje, jako by osoba prohlášení o tom, že si přeje udělit souhlas s vydáním, neučinila.
Stejně postupuje, pokud osoba, o jejíž vydání jde, odvolá prohlášení o tom, že si přeje udělit
souhlas s vydáním.
(2) Souhlas s vydáním uděluje osoba, o jejíž vydání jde, před předsedou senátu
za přítomnosti obhájce ve vazebním zasedání nebo veřejném zasedání. Před vyslovením
tohoto souhlasu musí být osoba, o jejíž vydání jde, poučena předsedou senátu o významu
takového souhlasu, zejména o tom, že vydání bude provedeno bez rozhodnutí o přípustnosti
a povolení vydání, a rovněž o následcích, které jsou s ním spojeny, včetně vzdání se uplatnění
zásady speciality. Souhlas s vydáním nelze vzít zpět.
(3) Jestliže osoba, o jejíž vydání jde, souhlas podle odstavce 2 neudělí, řízení se vrací
do předběžného šetření a státní zástupce postupuje, jako by tato osoba neučinila prohlášení
o tom, že si přeje udělit souhlas s vydáním. Jestliže se pro neznámý pobyt osoby, o jejíž
vydání jde, opakovaně nepodaří zajistit její přítomnost při vazebním zasedání nebo veřejném
zasedání, předseda senátu rozhodne o zamítnutí návrhu podle odstavce 1, čímž se řízení vrací
do předběžného šetření a státní zástupce postupuje, jako by tato osoba neučinila prohlášení
o tom, že si přeje udělit souhlas s vydáním.
(4) Jestliže osoba, o jejíž vydání jde, souhlas podle odstavce 2 udělí, ustanovení § 95 a 97
se neužijí a předseda senátu rozhodne ve vazebním zasedání nebo veřejném zasedání o vzetí
této osoby do vydávací vazby nebo o přeměně předběžné vazby na vazbu vydávací podle
§ 101 odst. 1 anebo ve veřejném zasedání o odložení vydání podle § 99. Shledá-li však
předseda senátu, že je dán některý z důvodů nepřípustnosti vydání uvedených v § 91 odst. 1
písm. b), h), i), k), l), n), o) nebo p), rozhodne o zamítnutí návrhu podle odstavce 1. Proti
rozhodnutí o zamítnutí návrhu podle odstavce 1 je přípustná stížnost. Okamžikem nabytí
právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu podle odstavce 1 se řízení vrací do předběžného
šetření a státní zástupce postupuje, jako by osoba, o jejíž vydání jde, neučinila prohlášení
o tom, že si přeje udělit souhlas s vydáním.
(5) Jestliže po podání návrhu podle odstavce 1 nastane důvod pro ukončení předběžného
šetření uvedený v § 92 odst. 7 písm. c), e) nebo g) nebo byl zjištěn důvod pro ukončení
předběžného šetření uvedený v § 92 odst. 7 písm. d), předseda senátu rozhodne o zamítnutí
návrhu. Jestliže se osoba, o jejíž vydání jde, v době rozhodování soudu nachází ve vazbě,
předseda senátu rozhodne o jejím propuštění. Proti těmto rozhodnutím je přípustná stížnost
7
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státního zástupce, která má odkladný účinek. Řízení o vydání končí právní mocí rozhodnutí
o zamítnutí návrhu podle odstavce 1; o nabytí právní moci tohoto rozhodnutí soud neprodleně
informuje ministerstvo.
(6) Pokud osoba, o jejíž vydání jde, udělí souhlas s vydáním až v průběhu veřejného
zasedání konaného o přípustnosti vydání, státní zástupce vezme svůj návrh podle § 95 odst. 1
zpět a soud rozhodne o vzetí této osoby do vydávací vazby nebo o přeměně předběžné vazby
na vazbu vydávací podle § 101 odst. 1 anebo o odložení vydání podle § 99. Návrh podle
§ 95 odst. 1 může státní zástupce vzít zpět nejpozději do doby, než se soud odebere
k závěrečné poradě.
(7) Ustanovení odstavce 6 se neužije, shledá-li státní zástupce, že je dán některý
z důvodů nepřípustnosti vydání uvedených v § 91 odst. 1 písm. b), h), i), k), l), n), o) nebo p).
(8) Předseda senátu neprodleně prostřednictvím ministerstva vyrozumí cizí stát, který
žádá nebo by mohl žádat o vydání, o souhlasu osoby s vydáním a jeho důsledcích.“.
46. V § 97 odst. 2 se věta poslední zrušuje.
47. V § 99 odst. 1 větě první a v § 210 odst. 1 větě první se slova „je nezbytná její přítomnost
v České republice“ nahrazují slovy „bude v České republice zbavena osobní svobody“,
slova „trestným činem“ se nahrazují slovem „skutkem“ a za slovo „republice,“ se vkládá
slovo „včetně“.
48. V § 99 odst. 1 na konci textu věty první a v § 210 odst. 1 na konci textu věty první se
doplňují slova „nebo které mají být na základě pravomocného rozhodnutí soudu České
republiky vykonány na jejím území“.
49. V § 99 odst. 1 větě druhé se slovo „vyslovení“ nahrazuje slovem „udělení“.
50. V § 99 odst. 2 písm. d) se slova „byl osobě, o jejíž vydání jde, pravomocně uložen
nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní
svobody“ nahrazují slovy „má osoba, o jejíž vydání jde, vykonat nepodmíněný trest
odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody na území
České republiky“.
51. V § 99 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „, nevyžádal-li je státní zástupce“.
52. V § 99 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „okamžikem vzetí této osoby do vazby
v trestním řízení vedeném v České republice nebo okamžikem započetí výkonu
nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením
osobní svobody, pro které se vydání odkládá“.
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53. V § 100 na konci odstavce 4 a v § 211 na konci odstavce 5 se doplňuje věta „Nachází-li
se taková osoba v zařízení pro výkon ochranného opatření spojeného se zbavením osobní
svobody, vyžádá si předseda senátu před rozhodnutím o dočasném předání stanovisko
tohoto zařízení.“.
54. V § 100 odst. 6 větě první a v § 211 odst. 2 větě druhé se slova „jež nesmí být delší než 1
měsíc,“ zrušují.
55. V § 100 odst. 6 se za větu první vkládá věta „Tato lhůta nesmí být delší než 1 měsíc,
nachází-li se osoba ve vazbě, nebo 6 měsíců, nachází-li se osoba ve výkonu
nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením
osobní svobody.“.
56. V § 101 odst. 1 větě první se slova „na návrh státního zástupce“ nahrazují slovy
„po udělení souhlasu osoby s vydáním“.
57. V § 103 se za odstavec 3 vkládá odstavec 4, který zní:
„(4) Pokud v souladu s mezinárodní smlouvou cizí stát vydanou osobu vezme do vazby
v řízení uvedeném v odstavci 1 písm. a) nebo c) nebo na ní začne vykonávat trest odnětí
svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody pro skutek, pro který
podal žádost o udělení souhlasu podle odstavce 1, před tím, než je tento souhlas udělen, soud
bez zbytečného odkladu poté, co cizí stát informuje o této skutečnosti a důvodech, pro které
nemohl dříve opatřit souhlas podle odstavce 1, rozhodne, zda s vazbou, výkonem trestu odnětí
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody souhlasí;
v předběžném šetření tak učiní na návrh státního zástupce, který jej podá bez zbytečného
odkladu po obdržení této informace. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost.
O pravomocném rozhodnutí neprodleně informuje soud ministerstvo a ministerstvo cizí stát.
Nesdělil-li cizí stát důvody, pro které nemohl dříve opatřit souhlas podle odstavce 1,
postupuje ministerstvo přiměřeně podle § 88 odst. 3.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
58. V § 116 větě první se slova „orgán, který rozhodl o převzetí trestního řízení,“ nahrazují
slovy „justiční orgán“.
59. V § 131 odst. 1 větě první se za slovo „svobody,“ vkládají slova „které má být
vykonáváno ve věznici, nebo k výkonu zabezpečovací detence,“ a slova „zařízení pro
výkon ochranného opatření“ se nahrazují slovy „ústavu pro výkon zabezpečovací
detence“.
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60. Za § 137 se vkládá nový § 137a, který včetně nadpisu zní:
„§ 137a
Zásada speciality
Požádal-li cizí stát o souhlas se stíháním osoby, která byla nebo má být tomuto cizímu
státu předána podle § 137, nebo s výkonem trestu anebo ochranného opatření takovou osobou
v tomto státě pro jiný skutek spáchaný před jejím předáním k výkonu trestu nebo ochranného
opatření, než pro ten, pro který má být nebo byla předána, postupuje se přiměřeně podle
§ 103. Příslušným k tomuto postupu je krajský soud, v jehož obvodu se osoba, která má být
předána, zdržuje, a pokud již byla předána, krajský soud, který vydal rozhodnutí, o jehož
výkon jde, nebo v jehož obvodu se nachází soud, který v prvním stupni takové rozhodnutí
vydal, a to na návrh státního zástupce.“.
61. V § 146 odst. 3 větě druhé se za číslo „3“ vkládá text „a 4“.
62. V § 164 větě třetí se text „odst. 2 věty druhé“ nahrazuje textem „odst. 1 věty druhé a třetí,
odst. 4 věty druhé a třetí a odst. 7“.
63. V § 193 odst. 4 se slova „je vydáván pro více skutků, z nichž alespoň jeden splňuje
některou z podmínek uvedených v odstavci 2 větě druhé a není vůči němu dána žádná
z překážek podle odstavce 3“ zrušují.
64. V § 193 se na konci textu odstavce 4 doplňují písmena a) a b), která znějí:
„a) je vydáván pro více skutků, z nichž alespoň jeden splňuje některou z podmínek uvedených
v odstavci 2 větě druhé a není vůči němu dána žádná z překážek podle odstavce 3, nebo
b) byl již dříve vydán na tutéž osobu dosud platný evropský zatýkací rozkaz pro skutek, který
splňuje některou z podmínek podle odstavce 2 věty druhé a není vůči němu dána žádná
z překážek podle odstavce 3“.
65. V § 193 odst. 6 větě první se za slovo „Soud“ vkládá slovo „neprodleně“.
66. V § 193 odst. 10 se za slovo „soud“ vkládá slovo „neprodleně“, za slova „rozkaz a“ se
vkládá slovo „současně“ a slova „bez zbytečného odkladu“ se nahrazují slovem
„neprodleně“.
67. V § 193 se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Obdobně se postupuje, bylo-li osobě,
na níž byl vydán evropský zatýkací rozkaz podle odstavce 1 na základě příkazu
k zadržení, doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání.“.
68. V § 197 se na konci nadpisu doplňují slova „a pozbytí jeho platnosti“.
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69. V § 197 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Evropský zatýkací rozkaz pozbývá platnosti, byla-li osoba dodána
a) soudu nebo policejnímu orgánu, nebo
b) věznici nebo zařízení pro výkon ochranného opatření.“.
70. V § 203 odst. 10 větě první se slova „, obhájce a ministerstvo“ nahrazují slovy
„a obhájce“.
71. V § 205 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Jsou-li pro rozhodnutí potřebné dodatkové
informace, soud o jejich poskytnutí požádá příslušný orgán vyžadujícího státu; pro jejich
poskytnutí může stanovit přiměřenou lhůtu.“.
72. V § 205 odst. 2 písm. e), § 225 odst. 2 písm. b), § 233 odst. 3 písm. a),
§ 245 odst. 1 písm. b), § 267 odst. 1 písm. b), § 284 odst. 1 písm. b), § 305 odst. 1 písm.
b), § 328 odst. 1 písm. b) a v § 365 odst. 1 písm. b) se slova „skutek nenaplňuje“
nahrazují slovy „by skutek nenaplňoval“.
73. V § 205 odst. 3 se slova „, z nichž alespoň u jednoho není“ nahrazují slovy
„a u některého z nich je dán důvod pro nepředání, soud rozhodne, pro které skutky se
osoba předává a pro které předána nebude. Je-li však u některého skutku“.
74. V § 205 odst. 7 se slova „, a následně také ministerstvo“ zrušují.
75. V § 206 odst. 1 větě první se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
76. V § 206 odst. 1 se na konec textu věty druhé doplňují slova „pouze tehdy, byla-li
současně podána stížnost proti rozhodnutí o předání“.
77. V § 206 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Při zjednodušeném předání postupuje
předseda senátu podle věty prvé po udělení souhlasu osoby s předáním, přičemž proti
tomuto rozhodnutí není stížnost přípustná.“.
78. § 208 včetně nadpisu zní:
„§ 208
Zjednodušené předání
(1) Jestliže osoba, o jejíž předání jde, prohlásí, že si přeje udělit souhlas s předáním
do jiného členského státu, ustanovení § 203 odst. 9 písm. a) a § 205 odst. 1 a odst. 2 písm. a),
b), d) až f), j) a k) se neužijí a státní zástupce po skončení předběžného šetření, které bude
zaměřeno zejména na existenci důvodů pro nepředání podle § 205 odst. 2 písm. c), g) až i), l)
nebo m) a důvodů pro odložení předání, podá návrh soudu na opatření souhlasu této osoby
s předáním. Shledá-li státní zástupce, že je dán některý z důvodů pro nepředání uvedených
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v § 205 odst. 2 písm. c), g) až i), l) nebo m), postupuje, jako by osoba prohlášení o tom, že si
přeje udělit souhlas s předáním, neučinila. Stejně postupuje, pokud osoba, o jejíž předání jde,
odvolá prohlášení o tom, že si přeje udělit souhlas s předáním.
(2) Souhlas s předáním uděluje osoba, o jejíž předání jde, před předsedou senátu,
za přítomnosti obhájce ve vazebním zasedání nebo veřejném zasedání. Před vyslovením
tohoto souhlasu musí být osoba, o jejíž předání jde, poučena předsedou senátu o významu
takového souhlasu, zejména pak o tom, že předání bude provedeno bez rozhodnutí o předání,
a rovněž o následcích, které jsou s ním spojeny, včetně vzdání se uplatnění zásady speciality.
Souhlas s předáním nelze vzít zpět. Jde-li o občana České republiky nebo občana jiného
členského státu s trvalým pobytem na území České republiky, je třeba ho před udělením
souhlasu poučit o okolnostech, pro které by podle § 205 odst. 2 písm. a), b) nebylo jeho
předání možné, a o důsledcích postupu podle těchto ustanovení. V případě, že by přicházelo
v úvahu nepředání z důvodu § 205 odst. 2 písm. b), je osobu třeba poučit také o tom,
že nepředání je vázáno na splnění podmínek pro uznání a výkon rozhodnutí, pro které byl
evropský zatýkací rozkaz vydán.
(3) Jestliže osoba, o jejíž předání jde, souhlas podle odstavce 2 neudělí, řízení se vrací
do předběžného šetření a státní zástupce postupuje, jako by tato osoba neučinila prohlášení
o tom, že si přeje udělit souhlas s předáním. Jestliže se pro neznámý pobyt osoby, o jejíž
předání jde, opakovaně nepodaří zajistit její přítomnost při vazebním zasedání nebo veřejném
zasedání, předseda senátu rozhodne o zamítnutí návrhu podle odstavce 1, čímž se řízení vrací
do předběžného šetření a státní zástupce postupuje, jako by tato osoba neučinila prohlášení
o tom, že si přeje udělit souhlas s předáním.
(4) Jestliže osoba, o jejíž předání jde, souhlas podle odstavce 2 udělí, ustanovení
§ 205 odst. 1 se neužije a předseda senátu rozhodne ve vazebním zasedání nebo veřejném
zasedání o vzetí této osoby do předávací vazby nebo o přeměně předběžné vazby na vazbu
předávací anebo ve veřejném zasedání o odložení předání. Shledá-li však předseda senátu,
že je dán některý z důvodů pro nepředání podle § 205 odst. 2 písm. c), g) až i), l) nebo m),
rozhodne o zamítnutí návrhu podle odstavce 1. Proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu podle
odstavce 1 je přípustná stížnost. Okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí
návrhu podle odstavce 1 se řízení vrací do předběžného šetření a státní zástupce postupuje,
jako by osoba, o jejíž předání jde, neučinila prohlášení o tom, že si přeje udělit souhlas
s předáním.
(5) Jestliže po podání návrhu podle odstavce 1 nastane důvod pro ukončení předběžného
šetření uvedený v § 203 odst. 9 písm. c), e) nebo g) nebo byl zjištěn důvod pro ukončení
předběžného šetření uvedený v § 203 odst. 9 písm. d), předseda senátu rozhodne o zamítnutí
návrhu. Jestliže se osoba, o jejíž předání jde, v době rozhodování soudu nachází ve vazbě,
předseda senátu rozhodne o jejím propuštění. Proti těmto rozhodnutím je přípustná stížnost
státního zástupce, která má odkladný účinek. Řízení o předání končí právní mocí rozhodnutí
o zamítnutí návrhu podle odstavce 1.
(6) Pokud osoba, o jejíž předání jde, udělí souhlas s předáním až v průběhu veřejného
zasedání konaného o návrhu na její předání, státní zástupce vezme svůj návrh podle
§ 205 odst. 1 zpět a soud rozhodne o vzetí této osoby do předávací vazby, o přeměně
předběžné vazby na vazbu předávací nebo o odložení předání. Návrh podle § 205 odst. 1
může státní zástupce vzít zpět nejpozději do doby, než se soud odebere k závěrečné poradě.
(7) Ustanovení odstavce 6 se neužije, shledá-li státní zástupce, že je dán některý z důvodů
pro nepředání uvedený v § 205 odst. 2 písm. c), g) až i), l) nebo m).

12

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

(8) O pravomocných rozhodnutích podle odstavců 4 až 6 soud neprodleně informuje
příslušný orgán vyžadujícího státu a Policejní prezidium České republiky; nabylo-li
rozhodnutí právní moci před soudem druhého stupně, informaci podá tento soud.“.
79. V § 210 odst. 1 větě poslední se slova „byl pravomocně uložen“ nahrazují slovy „má
osoba, o jejíž předání jde, vykonat“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova
„na území České republiky, pokud takové stanovisko nevyžádal již státní zástupce“.
80. V § 210 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „okamžikem vzetí této osoby
do vazby v trestním řízení vedeném v České republice nebo okamžikem započetí výkonu
nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením
osobní svobody, pro které se předání odkládá“ a věta poslední se nahrazuje větou „Je-li
rozhodováno o odložení předání až po rozhodnutí o předání, osoba se za stejných
podmínek propustí z předávací vazby.“.
81. V § 210 odst. 5 větě třetí se slova „a nejde-li o zjednodušené předání“ zrušují.
82. V § 211 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tato lhůta nesmí být delší než 1 měsíc,
nachází-li se osoba ve vazbě, nebo 6 měsíců, nachází-li se osoba ve výkonu
nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením
osobní svobody.“.
83. V § 213 odst. 3 větě druhé se slova „upřednostnění předání“ nahrazují slovy
„neupřednostnění vydání“.
84. V § 218 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pokud soud rozhodl podle § 95, že je
přípustné vydání osoby do státu, který o její vydání rovněž požádal, považuje se toto
rozhodnutí za udělení souhlasu s vydáním osoby do tohoto dalšího státu.“.
85. V § 218 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větami „Současně může ministr spravedlnosti
udělit souhlas s vydáním této osoby do dalšího státu, který o její předání požádal;
v takovém případě se rozhodnutí podle § 205 odst. 1 o tom, že se osoba předává,
považuje pro účely udělení souhlasu s jejím vydáním do tohoto dalšího státu za vyslovení
přípustnosti vydání podle § 95 odst. 1. Ministerstvo neprodleně vyrozumí soud
o rozhodnutí ministra spravedlnosti.“ a ve větě poslední se slovo „předání“ nahrazuje
slovy „předávací vazbě podle § 206“.
86. V § 225 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, není-li zaručena
vzájemnost“.
87. V § 235 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „rozhodnout o odložení výkonu“
nahrazují slovy „odložit výkon“.
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88. V § 244 odst. 4 větě první se slova „; v případě uznání a výkonu rozhodnutí jej informuje
i o přizpůsobení uloženého opatření, včetně omezení délky jeho trvání na nejvyšší
přípustnou dobu stanovenou trestním řádem, a o důvodech takového přizpůsobení
a v případě neuznání i o důvodech takového postupu“ nahrazují slovy „, pokud došlo
pouze k částečnému uznání nebo pokud bylo rozhodnuto o neuznání; v případě neuznání
informuje i o důvodech takového rozhodnutí“.
89. V § 244 odst. 4 se za větu první vkládá věta „O nepravomocném rozhodnutí o uznání
a výkonu samosoudce neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu
rovněž tehdy, pokud došlo k přizpůsobení uloženého opatření, včetně omezení délky jeho
trvání na nejvyšší přípustnou dobu stanovenou trestním řádem, kdy jej informuje
i o důvodech takového postupu.“.
90. V § 304 odst. 4 větě první se slova „; v případě uznání a výkonu rozhodnutí jej informuje
i o přeměně druhu nebo výměry trestu nebo ochranného opatření a o důvodech takové
přeměny a v případě neuznání i o důvodech takového postupu“ nahrazují slovy „, pokud
došlo pouze k částečnému uznání nebo pokud bylo rozhodnuto o neuznání; v případě
neuznání informuje i o důvodech takového rozhodnutí“.
91. V § 304 odst. 4 se za větu první vkládá věta „O nepravomocném rozhodnutí o uznání
a výkonu předseda senátu neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu
rovněž tehdy, pokud došlo k přeměně druhu nebo výměry trestu nebo ochranného
opatření, kdy jej informuje i o důvodech takové přeměny.“.
92. V § 306 se na konci nadpisu doplňují slova „a výkon“.
93. V § 306 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a ve zbývající části rozhodne
o neuznání takového rozhodnutí“.
94. V § 307 se na konci textu věty první doplňují slova „, pokud to tento členský stát
požaduje“.
95. V § 309 odst. 1 se slova „zpětvzetí osvědčení rozhodnutím“ nahrazují slovy „usnesením
zpětvzetí rozhodnutí spolu s osvědčením“.
96. V § 311 odst. 1 větě první se za slovo „opatření,“ vkládají slova „které má být
vykonáváno ve věznici, nebo k výkonu zabezpečovací detence,“ a slova „zařízení pro
výkon ochranného opatření“ se nahrazují slovy „ústavu pro výkon zabezpečovací
detence“.
97. V § 315 odst. 1 písm. c) se slovo „souhlasí“ nahrazuje slovy „vyslovil souhlas“.
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98. V § 319 odst. 1 větě poslední se za slovo „osobu“ vkládají slova „, pokud se nachází
ve věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence,“.
99. V § 320 se slova „soud obdobně“ nahrazují slovy „se přiměřeně“.
100. Na konci § 320 se doplňuje věta „Příslušným k tomuto postupu je krajský soud, v jehož
obvodu se zdržuje osoba, která má být předána, a pokud již byla předána, krajský soud,
který takové rozhodnutí vydal, nebo v jehož obvodu se nachází soud, který v prvním
stupni vydal rozhodnutí, o jehož uznání a výkon jde, a to na návrh státního zástupce.“.
101. V § 324 odst. 1 písm. l) se slova „závislosti na návykových látkách“ zrušují.
102. V § 327 odst. 5 větě první se slova „; 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“ nahrazují slovy „, pokud došlo pouze k částečnému
uznání nebo pokud bylo rozhodnuto o neuznání; v případě neuznání informuje
i o důvodech takového rozhodnutí“.
103. V § 327 odst. 5 se za větu první vkládá věta „O nepravomocném rozhodnutí o uznání
a výkonu samosoudce neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu
rovněž tehdy, pokud došlo k přizpůsobení trestu, ochranného opatření, dohledu,
přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti, kdy jej informuje i o důvodech
takového postupu.“.
104. V § 339 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).
105. V § 347 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládá slovo „by“.
106. V § 347 odst. 1 písm. b) se slovo „nenaplňuje“ nahrazuje slovem „nenaplňoval“.
107. V § 347 odst. 1 písm. e) se slovo „republiky,“ nahrazuje slovy „republiky, nebo“.
108. V § 347 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „, nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno g) se
zrušuje.
109. V § 360 odst. 1 se za číslo „9“ vkládá text „a § 48a“.
110. V § 365 odst. 1 písm. e) se slovo „nenaplňuje“ nahrazuje slovy „nenaplňoval by“.
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111. V § 374 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ustanovení § 45 odst. 1 se použije
přiměřeně.“.
112. V § 378 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Ustanovení § 42 odst. 2 a § 43 odst. 2 se použijí přiměřeně.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
113. V § 394 odst. 2 větě poslední se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Příslušnost soudu k provedení úkonu v rámci mezinárodní justiční spolupráce, je-li v cizím
státu vedeno přípravné řízení, která byla určena přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se posuzuje podle dosavadních předpisů.
2. Asistent národního člena Eurojustu jmenovaný do funkce před dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se považuje za asistenta jmenovaného podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie
pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí
Rady 2002/187/SVV. Jeho funkční období může být jednou prodlouženo bez ohledu na to,
zda bylo již prodlouženo před nabytím účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího
po jeho vyhlášení.
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 1
Článek 2

22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Účel Úmluvy
Účelem této Úmluvy je podporovat spolupráci za účelem účinnějšího
předcházení a boje proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.
Použité termíny
Pro účely této Úmluvy:
(a) "organizovaná zločinecká skupina" znamená strukturovanou skupinu
tří nebo více osob, existující po určité časové období a jednající ve
vzájemné shodě s cílem spáchat jeden či více závažných trestných činů
nebo trestných činů stanovených v souladu s touto Úmluvou, aby
získala, přímo či nepřímo, finanční nebo jiný hmotný prospěch;
(b) "závažný trestný čin" znamená jednání naplňující skutkovou
podstatu trestného činu, za který je stanoven trest odnětí svobody s horní
hranicí nejméně čtyři roky nebo trest přísnější;
(c) "strukturovaná skupina" znamená skupinu, která není náhodně
utvořena za účelem bezprostředního spáchání trestného činu a která
nemusí mít formálně vymezené role pro své členy, trvalost členství nebo
rozvinutou strukturu;
(d) "majetek" znamená majetek všeho druhu, hmotný nebo nehmotný,
movitý nebo nemovitý, materiální nebo nemateriální povahy a právní
dokumenty nebo nástroje prokazující oprávnění nebo zájem na takovém
majetku;
(e) "výnosy z trestné činnosti" znamenají jakýkoliv majetek pocházející
ze spáchání trestného činu nebo získaný v souvislosti s ním, a to přímo
či nepřímo;
(f) "zmrazení" nebo "zajištění" znamená dočasný zákaz převést,
přeměnit, nakládat s majetkem nebo přemístit majetek nebo jeho
dočasné převzetí do úschovy či převzetí kontroly nad ním na základě
nařízení vydaného soudem či jiným oprávněným orgánem;
(g) "konfiskace", jež případně zahrnuje propadnutí, znamená trvalé
odnětí majetku na základě rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného
orgánu;
(h) "predikativní trestný čin" znamená jakýkoliv trestný čin, v jehož
důsledku došlo k vytvoření výnosů, které se mohou stát předmětem
trestného činu definovaného v článku 6 této Úmluvy;
(i) "sledovaná zásilka" znamená metodu, která umožňuje, aby nelegální
nebo podezřelé zásilky odešly z území nebo prošly skrze nebo vstoupily
na území jednoho či více států s vědomím a pod dohledem příslušných
orgánů těchto států za účelem objasnění trestného činu a zjištění osob
podílejících se na jeho spáchání;
(j) "regionální organizace pro hospodářskou integraci" znamená
organizaci zřízenou suverénními státy daného regionu, na niž její
členské státy převedly kompetence v záležitostech upravených touto
Úmluvou a která byla náležitým způsobem zmocněna, v souladu s jejími
vnitřními postupy, podepsat, ratifikovat, přijmout, schválit tuto Úmluvu
nebo kní přistoupit; odkazy na "smluvní strany" dle této Úmluvy se

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 3 odst. 1

Článek 3 odst. 2

Článek 4 odst. 1

Článek 4 odst. 2

Článek 5 odst. 1

22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

vztahují na takovéto organizace v rozsahu jejich kompetencí.
Předmět úpravy
Tato Úmluva se vztahuje, pokud sama nestanoví jinak, na předcházení,
vyšetřování a stíhání:
(a) trestných činů stanovených v souladu s články 5, 6, 8 a 23 této
Úmluvy; a
(b) závažných trestných činů definovaných v článku 2 této Úmluvy v
případech, kdy je takový trestný čin nadnárodní povahy a zahrnuje
organizovanou zločineckou skupinu.
Pro účely odstavce 1 tohoto článkuje trestný čin nadnárodní povahy,
jestliže:
(a) je spáchán ve více než jednom státě;
(b) je spáchán v jednom státě, avšak podstatná část příprav na něj, jeho
plánování, řízení či kontroly se odehrává v jiném státě;
(c) je spáchán v jednom státě, avšak zahrnuje účast organizované
zločinecké skupiny, která se zabývá trestnou činností ve více než
jednom státě; nebo
(d) je spáchán v jednom státě, avšak jeho podstatné dopady se projevují
v jiném státě.
Ochrana svrchovanosti
Smluvní strany plní své závazky podle této Úmluvy způsobem
slučitelným se zásadou svrchované rovnosti a územní celistvosti států a
se zásadou nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných států.
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
jeho vnitrostátního práva.
Trestnost účasti v organizované zločinecké skupině
40/2009
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) jeden nebo oba z následujících činů, a to jako trestné činy, které se
liší od trestných činů spočívajících v pokusu spáchání trestné činnosti
nebo v jejím uskutečnění:
(i) uzavření dohody s jednou nebo více dalšími osobami na spáchání
závažného trestného činu za účelem přímo nebo nepřímo souvisejícím se
získáním finančního či jiného hmotného prospěchu a, pokud to vyžaduje
vnitrostátní právo, zahrnující též jednání uskutečněné jedním z účastníků
k realizaci této dohody, nebo zahrnující zapojení organizované
zločinecké skupiny;
(ii) jednání osoby, která s vědomím buď cíle a trestné činnosti
organizované zločinecké skupiny obecně, nebo jejího úmyslu dopustit se
takové trestné činnosti, se aktivně podílí na:
a. trestné činnosti organizované zločinecké skupiny;
b. na jiné činnosti organizované zločinecké skupiny s vědomím, že její

Gestor

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 107

MV

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

(1) Pachatelem trestného činu spáchaného ve prospěch organizované PT
zločinecké skupiny (§ 129) je ten, kdo spáchal úmyslný trestný čin jako
člen organizované zločinecké skupiny, nebo ten, kdo takový čin spáchal
vědomě se členem organizované zločinecké skupiny anebo v úmyslu
organizované zločinecké skupině napomáhat.
(2) Skutečnost, že pachatel se trestného činu dopustil jako člen
organizované skupiny nebo ve spojení s organizovanou skupinou,
nebrání tomu, aby za splnění podmínek stanovených tímto zákonem byl
současně postižen jako pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch
organizované zločinecké skupiny.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

22004A0806(04).doc

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

str. 2 z 76

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009
ve znění
455/2016

§ 129

40/2009
ve znění
455/2016

§ 361

40/2009

§ 24

účast přispěje k dosažení výše uvedeného zločinného cíle;
(b) organizování, řízení a napomáhání spáchání závažného trestného
činu organizovanou zločineckou skupinou nebo podněcování,
usnadňování spáchání nebo poskytnutí rady ke spáchání takového
trestného činu.

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím nejméně tří trestně
odpovědných osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí
a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné páchání úmyslné
trestné činnosti.
(1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu,
kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní, nebo
kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo
propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let nebo propadnutím
majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako
vedoucí činitel nebo představitel organizované zločinecké skupiny.
(3) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v odstavcích
1 a 2 neužijí.
§ 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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 5 odst. 2
Článek 5 odst. 3

Článek 6

22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Vědomí, úmysl, cíl, účel nebo dohoda uvedené v odstavci 1 tohoto
článku mohou být dovozovány z objektivních skutkových okolností.
Smluvní strany, jejichž vnitrostátní právo vyžaduje pro účely trestných
činů stanovených v souladu s odstavcem 1 písmenem (a) bodem (i)
tohoto článku zapojení organizované zločinecké skupiny, zajistí, aby
jejich vnitrostátní právo pokrývalo všechny závažné trestné činy
spáchané organizovanými zločineckými skupinami. Takové smluvní
strany, stejně jako smluvní strany, jejichž vnitrostátní právo vyžaduje
kromě dohody též jednání k její realizaci pro účely trestných činů
stanovených v souladu s odstavcem 1 písmenem (a) bodem (i) tohoto
článku, budou o této skutečnosti informovat generálního tajemníka
Organizace spojených národů při podpisu nebo uložení svých
ratifikačních listin nebo listin o přijetí, schválení nebo přístupu k této
Úmluvě.
Trestnost legalizace výnosů z trestné činnosti
40/2009
1. Každá smluvní strana přijme v souladu se základními zásadami svého ve znění
vnitrostátního práva taková legislativní a jiná opatření, která jsou 287/2018
nezbytná pro to, aby, pokud jsou spáchány úmyslně, byly za trestné činy
pokládány:
(a)
(i) přeměna nebo převod majetku s vědomím toho, že tento majetek
představuje výnosy z trestné činnosti, s cílem utajit nebo zastřít
nelegální původ majetku nebo poskytnout pomoc osobě, která se podílí
na spáchání predikativního trestného činu, aby unikla právním
následkům svého jednání;
(ii) utajení nebo zastření podstaty, původu, umístění, nakládání, pohybu
nebo vlastnictví majetku nebo práv k němu s vědomím toho, že tento
majetek představuje výnosy z trestné činnosti;
(b) s výhradou souladu se základními zásadami svého právního řádu:
(i) nabytí, držení nebo užívání majetku, pokud ten, kdo majetek nabývá,
drží nebo užívá, v době jeho obdržení věděl, že tento majetek
představuje výnosy z trestné činnosti;
(ii) účast, spolčení nebo spiknutí za účelem spáchání jakéhokoliv z
trestných činů, které jsou stanoveny v souladu s tímto článkem, pokus o
spáchání takových trestných činů a napomáhání, podněcování,
usnadňování spáchání, nebo poskytnutí rady ke spáchání takových
trestných činů.
Pro účely provádění nebo uplatňování odstavce 1 tohoto článku:
(a) každá smluvní strana bude usilovat o uplatňování odstavce 1 tohoto
článku na co nej širší rozsah predikativních trestných činů;
(b) každá smluvní strana zahrne mezi predikativní trestné činy všechny

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na trestní odpovědnost
účastníka za jiný trestný čin, který již jednáním uvedeným v odstavci 1
spáchal.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT
Nerelevantní z hlediska implementace.

§ 216

NT

(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
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 7

22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

závažné trestné činy definované v článku 2 této Úmluvy a trestné činy
stanovené v souladu s články 5, 8 a 23 této Úmluvy. Smluvní strany,
jejichž právo obsahuje seznam konkrétních predikativních trestných
činů, musí přinejmenším zahrnout do takového seznamu úplný výčet
trestných činů souvisejících s organizovanými zločineckými skupinami;
(c) pro účely písmene (b) budou predikativní trestné činy zahrnovat
trestné činy spáchané jak v soudní pravomoci dotyčné smluvní strany,
tak mimo ni. Trestné činy spáchané mimo soudní pravomoc smluvní
strany však budou predikativními trestnými činy pouze tehdy, pokud
příslušné jednání bude trestným činem podle vnitrostátního práva státu,
kde je spácháno, a bylo by trestným činem podle vnitrostátního práva
smluvní strany, provádějící nebo uplatňující tento článek, pokud by byl
spáchán na jejím území;
(d) 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;
(e) jestliže to budou vyžadovat základní zásady vnitrostátního práva
smluvní strany, lze stanovit, že trestné činy uvedené v odstavci 1 tohoto
článku se nebudou uplatňovat na osoby, které spáchaly predikativní
trestný čin;
(f) vědomí, úmysl nebo účel, které jsou vyžadovány jako znak skutkové
podstaty trestného činu uvedeného v odstavci 1 tohoto článku, mohou
být dovozovány z objektivních skutkových okolností.
Opatření k boji proti praní špinavých peněz
253/2008
Každá smluvní strana:
ve znění
(a) v rámci své pravomoci zavede jednotný vnitrostátní regulační a 368/2016
kontrolní režim pro banky a finanční instituce nebankovního typu a
podle potřeby 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, uchovávání údajů a oznamování podezřelých obchodů;
(b) aniž by tím byly dotčeny články 18 a 27 této Úmluvy, zajistí, aby
správní orgány, 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 sdílet informace na vnitrostátní i mezinárodní
úrovni v rámci podmínek stanovených vnitrostátním právem; za tím
účelem zváží založení finanční zpravodajské jednotky, která by sloužila
jako národní středisko pro shromažďování, analýzu a šíření informací
týkajících se možného praní špinavých peněz.

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.

§ 18

(1) Zjistí-li povinná osoba v souvislosti se svou činností podezřelý PT
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 7 odst. 2

22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Smluvní strany zváží zavedení možných opatření za účelem odhalování
a sledování přeshraničních pohybů hotovosti a příslušných
obchodovatelných cenných papírů, která by podléhala bezpečnostním
zárukám zajišťujícím řádné využití informací a nebránila v žádném
ohledu pohybu kapitálu, který nemá nezákonný původ. K takovým
opatřením může patřit požadavek, aby fyzické i právnické osoby hlásily

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

253/2008
ve znění
368/2016

§ 29c

253/2008
ve znění
368/2016

§ 33

253/2008
ve znění
18/2012
377/2012
368/2016
183/2017

§ 41

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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
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.
(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.
(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.
(1) Fyzická osoba při vstupu do České republiky z oblasti mimo území PT
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 7 odst. 3

Článek 7 odst. 4

22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

přeshraniční převody značných objemů hotovosti a příslušných
obchodovatelných cenných papírů.

Při vytváření vnitrostátního regulačního a kontrolního režimu podle
podmínek stanovených tímto článkem, aniž by tím byly dotčeny
jakékoliv jiné články této Úmluvy, jsou smluvní strany vyzývány k
tomu, aby jako vodítka využívaly příslušné iniciativy regionálních,
nadregionálních a multilaterálních organizací zabývajících se bojem
proti praní špinavých peněz.
Smluvní strany budou usilovat o rozvinutí celosvětové, regionální,

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
(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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 8 odst. 1

22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

oblastní a dvoustranné spolupráce v boji proti praní špinavých peněz
mezi orgány činnými v trestním řízení a orgány finančního dohledu.
Trestnost korupce
40/2009
Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která ve znění
jsou nezbytná pro to, aby, pokud jsou spáchány úmyslně, byly za trestné 330/2011
činy pokládány:
(a) příslib, nabídka nebo poskytnutí neoprávněné výhody veřejnému
činiteli, ať již přímo nebo zprostředkovaně, 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 zprostředkovaně, 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.

Gestor

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 331

MV

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Přijetí úplatku
PT
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.

40/2009
ve znění
287/2018

Článek 8 odst. 2

Každá smluvní strana zváží přijetí takových legislativních a jiných 40/2009
opatření, která jsou nezbytná pro to, aby bylo možno za trestné činy ve znění
pokládat jednání uvedené v odstavci 1 tohoto článku, bude-li se na něm 330/2011
účastnit zahraniční veřejný činitel nebo úředník mezinárodní organizace

§ 332

§ 331

(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.
(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.
Přijetí úplatku
PT
(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

nebo orgánu. Obdobně pak každá smluvní strana zváží možnost stanovit
jako trestné činy i jiné formy korupce.

40/2009
ve znění
287/2018

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 332

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
(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 8 odst. 3

Každá smluvní strana rovněž přijme taková nezbytná opatření, aby bylo 40/2009
možno za trestné činy považovat účastenství na trestném činu
stanoveném v souladu s tímto článkem.

Článek 8 odst. 4

Pro účely odstavce 1 tohoto článku a článku 9 "veřejný činitel" znamená
veřejného činitele nebo osobu poskytující veřejnou službu, tak jak je

§ 24

(1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo PT
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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 9 odst. 1

22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

tento pojem vymezen ve vnitrostátním právu a uplatňován v trestním
právu smluvní strany, kde dotyčná osoba vykonává tuto funkci.
Opatření proti korupci
159/2006
Vedle opatření uvedených v článku 8 této Úmluvy každá smluvní strana ve znění
přijme, v rozsahu přiměřeném a slučitelném se svým právním řádem, 14/2017
legislativní, správní nebo jiná účinná opatření s cílem podporovat
bezúhonnost veřejných činitelů a předcházet, odhalovat a trestat jejich
korupci.

Gestor

159/2006
ve znění
216/2008
14/2017

§8

159/2006
ve znění
14/2017
112/2018

§ 10

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§3

MV

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(1) Veřejný funkcionář je povinen zdržet se každého jednání, při kterém PT
mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Osobním zájmem
se pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší
veřejnému funkcionáři, osobě blízké veřejného funkcionáře, právnické
osobě ovládané veřejným funkcionářem nebo osobou blízkou veřejného
funkcionáře zvýšení majetku, majetkového nebo jiného prospěchu,
zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo jiného
prospěchu nebo jinou výhodu; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo
zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.
(2) Dojde-li ke střetu řádného výkonu funkce ve veřejném zájmu se
zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní
zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a
hájit.
(3) Veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že
a) využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při
výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo
výhody pro sebe nebo jinou osobu,
b) se bude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s
jeho osobními zájmy, zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo
podnikáním, nebo
c) dá za úplatu nebo jinou výhodu ke komerčním reklamním účelům
svolení k uvedení svého jména, popřípadě jmen a příjmení nebo svolení
ke svému vyobrazení ve spojení s vykonávanou funkcí.
(1) Veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního orgánu, jiného
státního orgánu, orgánu územního samosprávného celku nebo orgánu
právnické osoby vzniklé ze zákona, ve kterém vystoupí v rozpravě,
předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k
projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by
mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný
osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně
zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.
(2) Oznámení podle odstavce 1 podává příslušný veřejný funkcionář
ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k
hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.
(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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).

159/2006
ve znění
14/2017
159/2006
ve znění
14/2017

§ 23 odst. 1
písm. d)

159/2006
ve znění
14/2017
234/2014

§ 23 odst. 3

234/2014

§ 77 odst. 1
písm. c)
§ 77 odst. 1
písm. i)

234/2014

234/2014

§ 23 odst. 1
písm. e)

§ 77 odst. 1
písm. b)

§ 77 odst. 1
písm. j)

(3) V oznámení o majetku veřejný funkcionář dále uvede způsob nabytí
a cenu majetku uvedeného v odstavci 2 písm. a) a d), s výjimkou
způsobu nabytí a ceny u věcí nemovitých podle odstavce 2 písm. a), jdeli 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.
(1) Veřejný funkcionář s výjimkou veřejného funkcionáře uvedeného v
§ 2 odst. 2 písm. f) nebo g) se dopustí přestupku tím, že
d) nepodá oznámení o osobním zájmu podle § 8 odst. 1,
(1) Veřejný funkcionář s výjimkou veřejného funkcionáře uvedeného v
§ 2 odst. 2 písm. f) nebo g) se dopustí přestupku tím, že
e) v oznámení podle § 9 až 11 nebo § 12 odst. 4 uvede zjevně nepřesné,
neúplné nebo nepravdivé údaje,
(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),
(1) Státní zaměstnanec je povinen
b) vykonávat službu nestranně, v mezích svého oprávnění a zdržet se při
výkonu služby všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v jeho nestrannost,
c) při výkonu služby dodržovat právní předpisy vztahující se k jejímu
výkonu, služební předpisy a příkazy k výkonu služby,
i) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se
zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti
s výkonem služby ve prospěch vlastní nebo jiného, jakož i nezneužívat
postavení státního zaměstnance,
j) v souvislosti s výkonem služby nepřijímat dary nebo jiné výhody v
hodnotě přesahující částku 300 Kč, s výjimkou darů nebo výhod
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22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
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Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

234/2014

§ 87

234/2014
ve znění
35/2019

§ 88

234/2014

§ 89

312/2002

§ 16 odst. 1
písm. b)

312/2002

§ 16 odst. 1
písm. f)

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

poskytovaných služebním orgánem,
Služební kázní se rozumí řádné plnění povinností státního zaměstnance
vyplývajících mu z právních předpisů, které se vztahují ke službě v jím
vykonávaném oboru služby, ze služebních předpisů a z příkazů.
(1) Zaviněné porušení služební kázně je kárným proviněním.
(2) Státní zaměstnanec odpovídá za kárné provinění. Za kárné provinění
neodpovídá náměstek pro státní službu a státní tajemník.
(3) Drobné nedostatky ve službě může představený nebo služební orgán
vyřídit tak, že je státnímu zaměstnanci ústně nebo písemně vytkne.
Písemná výtka se založí do osobního spisu státního zaměstnance na
dobu 1 roku; po uplynutí této doby se z osobního spisu státního
zaměstnance vyřadí.
Kárné opatření
(1) Za kárné provinění lze uložit státnímu zaměstnanci kárné opatření.
(2) Kárným opatřením je
a) písemná důtka,
b) snížení platu až o 15 % na dobu až 3 kalendářních měsíců,
c) odvolání ze služebního místa představeného, nebo
d) propuštění ze služebního poměru.
(3) Při určení druhu kárného opatření se přihlédne k závažnosti kárného
provinění, zejména ke způsobu jeho spáchání, k významu a rozsahu jeho
následků, k okolnostem, za nichž bylo spácháno, k míře zavinění,
pohnutkám, dosavadnímu přístupu státního zaměstnance k dodržování
služební kázně a k tomu, zda mu již za kárné provinění bylo v minulosti
uloženo kárné opatření. Kárné opatření odvolání ze služebního místa
představeného nebo propuštění ze služebního poměru lze uložit jen za
zvlášť závažné kárné provinění, zejména pokud státní zaměstnanec
porušoval služební kázeň dlouhodobě, svým jednáním způsobil zvlášť
závažný následek nebo jednal ze zavrženíhodných pohnutek.
(4) Za více kárných provinění státního zaměstnance projednaných ve
společném řízení se uloží kárné opatření podle nejzávažnějšího kárného
provinění.
(5) Kárné opatření nelze uložit, byl-li státní zaměstnanec za týž skutek
pravomocně potrestán soudem nebo jiným správním orgánem.
(6) Od uložení kárného opatření lze v rozhodnutí o kárném provinění
upustit, jestliže k nápravě státního zaměstnance postačí samotné
projednání kárného provinění.
(7) Rozhodnutí o uložení kárného opatření, které je v právní moci, se
založí do osobního spisu státního zaměstnance.
(1) Úředník je povinen
b) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané;
dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, pokud s
nimi byl řádně seznámen,
(1) Úředník je povinen
f) jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet
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312/2002

312/2002

262/2006

262/2006

262/2006

262/2006
ve znění
181/2007
180/2011
341/2011
264/2016

Gestor

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost
rozhodování,
§ 16 odst. 1 (1) Úředník je povinen
písm. h)
h) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se
zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti
s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného,
§ 16 odst. 1 (1) Úředník je povinen
písm. i)
i) v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody,
s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných územním samosprávným
celkem, u něhož je zaměstnán, nebo na základě právních předpisů a
kolektivních smluv,
§ 301 písm. Zaměstnanci jsou povinni
a)
a) pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny
nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s
ostatními zaměstnanci,
§ 301 písm. Zaměstnanci jsou povinni
c)
c) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané;
dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud
s nimi byli řádně seznámeni,
§ 301 písm. Zaměstnanci jsou povinni
d)
d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a
střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou,
zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy
zaměstnavatele.
§ 303 odst. 1 (1) Zaměstnanci
a) ve správních úřadech,
b) zaměstnanci v
1. Policii České republiky,
2. ozbrojených silách České republiky,
3. Generální inspekci bezpečnostních sborů,
4. Bezpečnostní informační službě,
5. Úřadu pro zahraniční styky a informace,
6. Vězeňské službě České republiky,
7. Probační a mediační službě,
8. Kanceláři prezidenta republiky,
9. Kanceláři Poslanecké sněmovny,
10. Kanceláři Senátu,
11. Kanceláři Veřejného ochránce práv,
12. Kanceláři finančního arbitra,
13. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
14. České správě sociálního zabezpečení a v okresních správách
sociálního zabezpečení,
15. Nejvyšším kontrolním úřadu,
16. Úřadu pro ochranu osobních údajů,
17. Ústavu pro studium totalitních režimů,
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Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

262/2006

262/2006

262/2006

Článek 9 odst. 2

Každá smluvní strana přijme opatření s cílem zajistit účinné kroky ze 141/1961
strany svých orgánů v oblasti předcházení, odhalování a trestání korupce ve znění
veřejných činitelů, včetně poskytnutí přiměřené nezávislosti takovým 152/1995
orgánům s cílem zabránit tomu, aby byl vyvíjen nevhodný vliv na jejich
jednání.
6/2002
40/2009

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

18. chráněných krajinných oblastech a národních parcích,
19. Správě úložišť radioaktivních odpadů,
c) zaměstnanci u soudů a státních zastupitelství,
d) zaměstnanci
1. České národní banky,
2. státních fondů,
e) zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení
1. do obecního úřadu,
2. městského úřadu,
3. magistrátu statutárního města nebo magistrátu územně členěného
statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části
územně členěného statutárního města,
4. krajského úřadu,
5. Magistrátu hlavního města Prahy a úřadu městské části hlavního
města Prahy,
s výjimkou úředníků územních samosprávných celků podle zvláštního
právního předpisu,
f) zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení v obecní policii,
g) zaměstnanci škol zřizovaných Ministerstvem vnitra a zaměstnanci
Policejní akademie České republiky, mají zvýšené povinnosti uvedené v
odstavci 2.
§ 303 odst. 2 (2) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 jsou dále povinni
písm. a)
a) jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co
by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,
§ 303 odst. 2 (2) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 jsou dále povinni
písm. c)
c) v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné
výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem,
u něhož jsou zaměstnáni, nebo na základě právních předpisů,
§ 303 odst. 2 (2) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 jsou dále povinni
písm. d)
d) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se
zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti
s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.
§ 2 odst. 3
(3) Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se PT
dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána, nestanoví jinak.
§1
§ 335

Soudnictví v České republice vykonávají nezávislé soudy.
(1) Kdo působí na soudce, aby porušil své povinnosti v řízení před
soudem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu
a) opatřit sobě nebo jinému značný prospěch,
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Citace ustanovení

Vyhodnocení *

b) způsobit značnou škodu, nebo
c) jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo
způsobit mu jinou vážnou újmu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu
a) opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
Článek 10 odst. 1

Odpovědnost právnických osob
418/2011
Každá smluvní strana přijme taková nezbytná opatření, slučitelná s ve znění
jejími právními zásadami, aby byla stanovena odpovědnost právnických 183/2016
osob za účast na závažných trestných činech, na nichž se podílí
organizovaná zločinecká skupina, a za trestné činy stanovené v souladu
s články 5, 6, 8 a 23 této Úmluvy.

§7

418/2011
ve znění
183/2016

§8

b) způsobit škodu velkého rozsahu.
Trestné činy
PT
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).
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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Článek 10 odst. 2 V závislosti na právních zásadách smluvní strany může být odpovědnost
právnických osob trestní, civilní nebo správní.
Článek 10 odst. 3 Takovouto odpovědností nebude dotčena trestní odpovědnost fyzických 418/2011
osob, které trestné činy spáchaly.

Článek 10 odst. 4 Každá smluvní strana zejména zajistí, aby se na právnické osoby 418/2011
odpovědné v souladu s tímto článkem vztahovaly účinné, přiměřené a ve znění
odrazující trestní nebo jiné sankce, včetně sankcí peněžitých.
86/2015
135/2016

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 9 odst. 3

§ 15 odst. 1

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT
Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost PT
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.
Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit pouze tyto tresty PT
a) zrušení právnické osoby,
b) propadnutí majetku,
c) peněžitý trest,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 11 odst. 1 Trestní řízení, soudní rozhodnutí a sankce
Každá smluvní strana postihne spáchání trestného činu stanoveného v
souladu s články 5, 6, 8 a 23 této Úmluvy sankcemi, jejichž výše bude
odpovídat závažnosti daného trestného činu.
Článek 11 odst. 2 Každá smluvní strana se vynasnaží zajistit, aby jakékoliv diskreční
pravomoci stanovené jejím vnitrostátním právem, které se týkají stíhání
osob za trestné činy, na něž se vztahuje tato Úmluva, byly vykonávány s
cílem dosáhnout co nejvyšší účinnosti opatření k vymáhání práva vůči
těmto trestným činům a s patřičným ohledem na potřebu odradit od
páchání takových činů.
Článek 11 odst. 3 V případě trestných činů stanovených v souladu s články 5, 6, 8 a 23 této
Úmluvy 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
propuštěním v průběhu soudního nebo odvolacího řízení braly v úvahu
nutnost zajistit přítomnost obžalovaného v dalším trestním řízení.
Článek 11 odst. 4 Každá smluvní strana zajistí, aby její soudy nebo jiné příslušné orgány
přihlížely k závažné povaze trestných činů, na které se vztahuje tato
Úmluva, při zvažování možnosti předčasného propuštění nebo
podmíněného propuštění osob odsouzených za takové činy.
Článek 11 odst. 5 Každá smluvní strana stanoví v případě potřeby ve svém vnitrostátním
právu dlouhou promlčecí lhůtu, během níž je možné zahájit trestní řízení
pro jakýkoliv trestný čin, na který se vztahuje tato Úmluva, a delší lhůtu
pro případy, kdy se údajný pachatel vyhýbal výkonu spravedlnosti.

40/2009
ve znění
193/2012
105/2013
163/2016
287/2018

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 34

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Promlčecí doba
PT
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 11 odst. 6

Žádná ustanovení této Úmluvy se nedotýkají zásady, že popis
skutkových podstat trestných činů stanovených v souladu s této
Úmluvou a příslušných zákonných důvodů pro snížení či vyloučení
odpovědnosti nebo jiné právní zásady upravující zákonnost jednání patří
do výlučné úpravy vnitrostátního práva smluvní strany a že takové
trestné činy budou stíhány a trestány v souladu s tímto právem.
Článek 12 odst. 1 Konfiskace a zajištění
Smluvní strany přijmou v největším rozsahu umožněném jejich
vnitrostátními právními řády taková nezbytná opatření, která umožní,
aby předmětem konfiskace byly:
(a) výnosy z trestné činnosti pocházející z trestných činů, na které se

40/2009
ve znění
86/2015
55/2017
287/2018

§ 70

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

zákonnou překážku,
b) doba, po kterou bylo trestní stíhání přerušeno,
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,
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.
(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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

Propadnutí věci
PT
(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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vztahuje tato Úmluva, nebo majetek, jehož hodnota odpovídá takovým
výnosům;
(b) majetek, vybavení nebo jiné prostředky, kterých bylo užito ke
spáchání trestných činů, na které se vztahuje tato Úmluva, nebo které
byly ke spáchání těchto trestných činů určeny.

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.

9533
40/2009
86/2015

Článek 12 odst. 2 Smluvní strany přijmou taková opatření, která jsou nezbytná pro to, aby
jim umožnila zjistit, vyhledat, zmrazit nebo zajistit jakékoliv položky
uvedené v odstavci 1 tohoto článku za účelem jejich případné
konfiskace.

9533
141/1961
ve znění
178/1990
558/1991
292/1993
265/2001
283/2004
413/2005
177/2008
41/2009
301/2016
55/2017
178/2018

§ 71

Propadnutí náhradní hodnoty
(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.

§8

(1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez PT
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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
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.
(7) Každý je povinen zachovávat mlčenlivost o všem, co se dozvěděl v
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souvislosti se součinností požadovanou podle odstavců 1 až 3;
povinností mlčenlivosti není vázán pro účely řízení před soudem nebo
jiným orgánem, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo
pro výkon jeho povinností. O této povinnosti a o následcích spojených s
jejím porušením musí být poučen.
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.
Zjišťování movitých věcí
(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.
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141/1961
ve znění
55/2017

§ 7a

Článek 12 odst. 3 Jestliže výnosy z trestné činnosti byly převedeny nebo přeměněny, zcela 40/2009
nebo zčásti, na jiný majetek, budou se opatření uvedená v tomto článku ve znění
vztahovat na takovýto majetek namísto výnosů.
86/2015
287/2018

Gestor

MV
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(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
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.
§ 70 odst. 2 (2) Soud může uložit trest propadnutí věci,
PT
písm. b)
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
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Článek 12 odst. 4 Jestliže výnosy z trestné činnosti byly smíšeny s majetkem, který nemá
nezákonný původ, takový majetek bude podléhat konfiskaci do výše
stanovené hodnoty smíšených výnosů, aniž tím budou dotčena jakákoliv
oprávnění vztahující se k zmrazení nebo zajištění.

40/2009
ve znění
86/2015
287/2018

Článek 12 odst. 5 Příjmy nebo jiný užitek pocházející z výnosů z trestné činnosti, z
majetku, na nějž byly výnosy z trestné činnosti převedeny nebo
přeměněny, nebo z majetku, s nímž byly 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.
Článek 12 odst. 6 Pro účely tohoto článku a článku 13 této Úmluvy každá smluvní strana
umožní soudům nebo jiným příslušným orgánům nařizovat předložení
nebo zajištění bankovních, finančních nebo obchodních záznamů.
Smluvní strany neodmítnou jednat v souladu s ustanoveními tohoto
odstavce z důvodů zachování bankovního tajemství.

40/2009
ve znění
86/2015
55/2017
287/2018
141/1961
ve znění
178/1990
558/1991
292/1993
265/2001
283/2004
413/2005
177/2008
41/2009
301/2016
55/2017
178/2018

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019
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zanedbatelná.
§ 70 odst. 2 (2) Soud může uložit trest propadnutí věci,
PT
písm. b)
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.
§ 70 odst. 3 (3) Trest propadnutí věci může soud uložit, jen jde-li o věc náležející PT
pachateli.

§8

(1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez PT
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
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

22004A0806(04).doc

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

str. 23 z 76

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Článek 12 odst. 7 Smluvní strany mohou zvážit možnost požadovat, aby pachatel prokázal
zákonný původ údajných výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku
podléhajícího konfiskaci, v rozsahu, v němž je takový požadavek v
souladu se zásadami jejich vnitrostátního práva a s povahou soudního
nebo jiného řízení.
Článek 12 odst. 8 Ustanovení tohoto článku nebudou vykládána v neprospěch práv třetích
stran jednajících v dobré víře.
Článek 12 odst. 9 Nic, co je obsaženo v tomto článku, se nedotýká zásady, že opatření,
která jsou v něm uvedena, jsou stanovena a prováděna v souladu a na
základě s ustanoveními vnitrostátního práva smluvní strany.
Článek 13 odst. 1 Mezinárodní spolupráce za účelem konfiskace
104/2013
Smluvní strana, která obdržela od jiné smluvní strany, pod jejíž soudní
pravomoc spadá trestný čin, na nějž se vztahuje tato Úmluva, žádost o
konfiskaci výnosů z trestné činnosti, majetku, vybavení nebo jiných

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 3 odst. 2

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
(7) Každý je povinen zachovávat mlčenlivost o všem, co se dozvěděl v
souvislosti se součinností požadovanou podle odstavců 1 až 3;
povinností mlčenlivosti není vázán pro účely řízení před soudem nebo
jiným orgánem, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo
pro výkon jeho povinností. O této povinnosti a o následcích spojených s
jejím porušením musí být poučen.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Citace ustanovení

prostředků uvedených v článku 12 odstavec 1 této Úmluvy, které se
nacházejí na jejím území, v co největším rozsahu umožněném jejím
vnitrostátním právním řádem:
(a) předloží žádost svým příslušným orgánům s cílem dosáhnout vydání
rozhodnutí o konfiskaci; pokud takové rozhodnutí bude vydáno, provede
ho; nebo
(b) předloží svým příslušným orgánům rozhodnutí o konfiskaci vydané
soudem na území dožadující smluvní strany, v souladu s článkem 12
odstavcem 1 této Úmluvy, aby bylo vykonáno v požadovaném rozsahu,
pokud se vztahuje k výnosům z trestné činnosti, majetku, vybavení nebo
jiným prostředkům, uvedeným v článku 12 odstavci 1, které se nacházejí
na území dožádané smluvní strany.

Článek 13 odst. 2 V návaznosti na žádost smluvní strany, pod jejíž soudní pravomoc spadá 104/2013
trestný čin, na nějž se vztahuje tato Úmluva, dožádaná smluvní strana ve znění
přijme opatření s cílem zjistit, vyhledat a zmrazit nebo zajistit výnosy z 55/2017
trestné činnosti, majetek, vybavení nebo jiné prostředky uvedené v
článku 12 odstavci 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.

141/1961
ve znění
55/2017
287/2018

279/2003

Gestor

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

§ 47

(1) Právní pomoc lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze, je-li v PT
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.
§ 79a odst. 1 (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.
§ 5 odst. 1
Soud je oprávněn ke zjištění movitých věcí pro účely výkonu rozhodnutí

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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ve znění
55/2017

279/2003
ve znění
420/2011
86/2015
55/2017

9534
Článek 13 odst. 3 Ustanovení článku 18 této Úmluvy se vztahují přiměřeně též na tento 104/2013
článek. Vedle informací uvedených v článku 18 odstavci 15 budou
žádosti podané v souladu s tímto článkem obsahovat:
(a) v případě žádosti podle odstavce 1 písmene (a) tohoto článku popis
majetku, který má být zkonfiskován, a skutečnosti, z nichž vychází
dožadující smluvní strana, postačující k tomu, aby dožádaná smluvní
strana mohla usilovat o vydání rozhodnutí podle svého vnitrostátního
práva;
(b) v případě žádosti podle odstavce 1 písmene (b) tohoto článku právně
přípustná kopie 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;
(c) v případě žádosti podle odstavce 2 tohoto článku popis skutečností, z
nichž vychází dožadující smluvní strana, a popis požadovaných kroků.
Článek 13 odst. 4 Dožádaná smluvní strana přijme rozhodnutí nebo kroky uvedené v
odstavcích 1 a 2 tohoto článku v souladu s ustanoveními svého
vnitrostátního práva a svých procesních předpisů nebo jakékoliv
dvoustranné nebo mnohostranné smlouvy, dohody nebo ujednání, jimiž
může být vázán ve vztahu k dožadující smluvní straně.
Článek 13 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.
Článek 13 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.
Článek 13 odst. 7 Spolupráce podle tohoto článku může být smluvní stranou odepřena, 104/2013
jestliže trestný čin, k němuž se žádost vztahuje, není trestným činem, na
který se vztahuje tato Úmluva.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 8 odst. 1

§ 3 odst. 2

§ 3 odst. 2

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
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.
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 13 odst. 8 Ustanovení tohoto článku nebudou vykládána v neprospěch práv třetích
stran jednajících v dobré víře.
Článek 13 odst. 9 Smluvní strany zváží uzavření dvoustranných nebo mnohostranných
smluv, dohod nebo ujednání s cílem zvýšit účinnost mezinárodní
spolupráce uskutečňované na základě tohoto článku.
Článek 14 odst. 1 Nakládání se zkonfiskovanými výnosy z trestné činnosti a majetkem
S výnosy z trestné činnosti nebo majetkem, který smluvní strana
zkonfiskuje podle článku 12 nebo článku 13 odstavec 1 této Úmluvy,
tato smluvní strana naloží v souladu se svým vnitrostátním právem a
správními postupy.
Článek 14 odst. 2 Při provádění žádosti smluvní strany podle článku 13 této Úmluvy 104/2013
smluvní strany v rozsahu, v jakém jim to povoluje jejich vnitrostátní
právo, a budou-li o to požádány, přednostně zváží navrácení
zkonfiskovaných výnosů z trestné činnosti nebo majetku dožadující
smluvní straně, aby tato mohla poskytnout odškodnění obětem trestné
činnosti nebo vrátit takovéto výnosy z trestné činnosti nebo majetek
jejich oprávněným vlastníkům.
Článek 14 odst. 3 Při provádění žádosti smluvní strany podle článků 12 a 13 této Úmluvy
může smluvní strana zvláště zvážit možnost uzavření smluv nebo dohod
o:
(a) přispění částkou odpovídající hodnotě takových výnosů z trestné
činnosti, majetku nebo finančních prostředků, pocházejících z prodeje
takovýchto výnosů z trestné činnosti nebo majetku, nebo jejich částí na
účet vytvořený na základě článku 30 odstavce 2 písmene (c) této
Úmluvy nebo mezivládním orgánům specializovaným na boj s
organizovaným zločinem;
(b) sdílení těchto výnosů z trestné činnosti nebo majetku nebo
finančních prostředků pocházejících z prodeje takovýchto výnosů z
trestné činnosti nebo majetku, s dalšími smluvními stranami, ať již
jednorázově nebo pravidelně, v souladu se svým vnitrostátním právem
nebo správními postupy.
Článek 15 odst. 1 Soudní pravomoc
40/2009
Každá smluvní strana přijme taková opatření, která jsou nezbytná k
uplatnění její soudní pravomoci nad trestnými činy stanovenými v
souladu s články 5, 6, 8 a 23 této Úmluvy 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 je registrováno podle
zákonů této smluvní strany v době spáchání trestného činu.
40/2009

Článek 15 odst. 2 S výhradou článku 4 této Úmluvy může smluvní strana rovněž uplatnit 40/2009

Gestor

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 3 odst. 2

MV

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

§ 4 odst. 1

Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl
spáchán na jejím území.

PT

§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,
které jsou registrovány v České republice. Místo spáchání takového činu
se posuzuje obdobně podle § 4 odst. 2 a 3.
Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině PT

§6

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Citace ustanovení

svou soudní pravomoc nad jakýmkoliv takovýmto trestným činem v
případech, kdy:
(a) trestný čin byl spáchán proti státnímu příslušníkovi této smluvní
strany;
(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: (i) je jedním z trestných činů stanovených v souladu s
článkem 5 odstavce 1 této Úmluvy a byl spáchán mimo její území za
účelem následného spáchání závažného trestného činu na jejím území;
(ii) je jedním z trestných činů stanovených v souladu s článkem 6
odstavcem 1 písmenem (b) bodem (ii) této Úmluvy a byl spáchán mimo
její území za účelem následného spáchání trestného činu stanoveného v
souladu s článkem 6 odstavcem 1 písmenem (a) bodem (i) nebo (ii) nebo
písmenem (b) bodem (i) této Úmluvy na jejím území.

Článek 15 odst. 3 Pro účely článku 16 odstavce 10 této Úmluvy každá smluvní strana
přijme taková opatření, která jsou nezbytná k uplatnění její soudní
pravomoci nad trestnými činy, na které se vztahuje tato Úmluva, jestliže
se údajný pachatel nachází na jejím území a tato smluvní strana jej
nevydá jinému státu výlučně z toho důvodu, že se jedná o jejího státního
příslušníka.
Článek 15 odst. 4 Každá smluvní strana může rovněž přijmout taková opatření, která jsou
nezbytná k uplatnění její soudní pravomoci nad trestnými činy, na které
se vztahuje tato Úmluva, jestliže se údajný pachatel nachází na jejím
území a tato smluvní strana jej nevydá jinému státu.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která
má na jejím území povolen trvalý pobyt.

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.

40/2009

§6

Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině PT
spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která
má na jejím území povolen trvalý pobyt.

40/2009
ve znění
105/2013

§ 8 odst. 1

Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného v PT
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
předání pachatele k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu, požádal o
provedení trestního stíhání pachatele v České republice.
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Článek 15 odst. 5 Jestliže smluvní strana vykonávající svou soudní pravomoc podle 104/2013
odstavce 1 nebo 2 tohoto článku byla uvědomena nebo jinak zjistila, že
jeden nebo více jiných 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.
Článek 15 odst. 6 Aniž by tím byly dotčeny obecné normy mezinárodního práva, tato
Úmluva nevylučuje výkon jakékoliv trestní soudní pravomoci
uplatňované smluvní stranou v souladu s jejím vnitrostátním právem.
Článek 16 odst. 1 Vydávání
Tento článek se použije na trestné činy, na které se vztahuje tato
Úmluva, nebo na případy, kdy se na trestném činu uvedeném v článku 3
odstavci 1 písmenu (a) nebo (b) podílí organizovaná zločinecká skupina
a osoba, o jejíž vydání se žádá, se nachází v dožádané smluvní straně, 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.
Článek 16 odst. 2 Pokud se žádost o vydání vztahuje k několika samostatným závažným
trestným činům a na některé z nich se tento článek nevztahuje, dožádaná
smluvní strana může tento článek uplatnit také na tyto trestné činy.
Článek 16 odst. 3 Každý trestný čin, na nějž se tento článek vztahuje, bude považován za
čin zahrnutý do kterékoliv smlouvy o vydávání existující mezi
smluvními stranami jako trestný čin podléhající vydávání. Smluvní
strany se zavazují, že zahrnou takové trestné činy do každé smlouvy o
vydávání, jež mezi nimi bude uzavřena, jako trestné činy podléhající
vydávání.
Článek 16 odst. 4 Jestliže smluvní strana, která podmiňuje vydávání existencí smlouvy, 104/2013
obdrží žádost o vydání od jiné smluvní strany, s níž nemá uzavřenu
smlouvu o vydávání, může pokládat tuto Úmluvu za právní základ pro
vydání kteréhokoliv trestného činu, na nějž se tento článek vztahuje.
Článek 16 odst. 5 Smluvní strany, které podmiňují vydávání existencí smlouvy, budou:
(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 budou pokládat tuto Úmluvu za právní
základ pro spolupráci v oblasti vydávání s jinými smluvními stranami
této Úmluvy; a
(b) podle potřeby usilovat, pokud nebudou považovat tuto Úmluvu za
právní základ pro spolupráci v oblasti vydávání, o uzavření smluv o
vydávání s jinými smluvními stranami této Úmluvy s cílem realizovat
tento článek.
Článek 16 odst. 6 Smluvní strany, které nepodmiňují vydávání existencí smlouvy, budou 104/2013
vzájemně uznávat trestné činy, na které se vztahuje tento článek, za
trestné činy podléhající vydávání.

Gestor

§ 3 odst. 2

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§6

MV

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poskytování informací
PT
(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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

Nerelevantní z hlediska implementace.

§ 3 odst. 2

NT

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.
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Článek 16 odst. 7 Vydávání se bude uskutečňovat v souladu s podmínkami stanovenými 104/2013
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.

Gestor

104/2013

§ 90

104/2013

§ 91

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 89

MV

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Odmítnutí žádosti o vydání
PT
(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
osoba, o jejíž vydání jde, vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním
řízení, rozhodne o tom na jeho návrh Nejvyšší soud.
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.
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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Citace ustanovení
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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
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
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spojeného se zbavením osobní svobody.
(2) Ujištění podle odstavce 1 písm. h) a souhlas podle odstavce 1 písm.
n) vyžádá ministerstvo.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

Článek 16 odst. 8 Smluvní strany budou v souladu se svým vnitrostátním právem usilovat
o to, aby u trestných činů, na které se vztahuje tento článek, urychlily
postupy vydávání a zjednodušily s tím spojené požadavky na
předkládání důkazů.
Článek 16 odst. 9 Dožádaná smluvní strana může, v souladu s ustanoveními svého 104/2013
vnitrostátního práva a smluv o vydávání, na žádost dožadující smluvní
strany a poté, kdy se přesvědčí, že to vyžadují naléhavé okolnosti, uvalit
vazbu na osobu, jejíž vydání je požadováno a která se nachází na jejím
území, případně přijmout jiná náležitá opatření k zajištění její
přítomnosti v řízení o vydání.

§ 94

Článek 16
odst. 10

§6

Jestliže smluvní strana, na jejímž území se údajný pachatel nachází, 40/2009
nevydá takovou osobu v souvislosti s trestným činem, na nějž se
vztahuje tento článek, pouze na základě toho, že se jedná o jejího
státního příslušníka, bude na žádost smluvní strany žádající o vydání
povinna předat věc bez zbytečného prodlení svým příslušným orgánům
za účelem trestního stíhání. Tyto orgány budou rozhodovat a povedou
řízení stejným způsobem jako v případě jakéhokoliv jiného trestného
činu závažné povahy podle jejich vnitrostátního práva. Dotčené smluvní
strany spolu budou vzájemně spolupracovat zejména ohledně procesních
a důkazních otázek, s cílem zajistit účinnost takového trestního stíhání.
141/1961
ve znění
152/1995

Gestor

§ 2 odst. 3

Předběžná vazba
PT
(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
§ 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.
Zásada personality
PT
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.

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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Číslo Sb. / ID

Jestliže smluvní straně její vnitrostátní právo dovoluje vydat nebo jiným
způsobem předat jednoho ze svých státních příslušníků pouze pod
podmínkou, že tato osoba bude navrácena této smluvní straně, aby tam
vykonala trest uložený v řízení před soudem nebo v jiném řízení, kvůli
kterému bylo žádáno o vydání nebo předání této osoby, a oba dočtené
státy souhlasí s touto možností a dalšími podmínkami, které považují za
vhodné, takovéto podmíněné vydání nebo předání bude postačovat ke
splnění závazku uvedeného v odstavci 10 tohoto článku.
Jestliže je vydání, vyžadované za účelem výkonu rozsudku, odmítnuto z 104/2013
důvodu, že dotčená osoba je státním příslušníkem dožádané smluvní
strany, posoudí dožádaná smluvní strana, pokud to její vnitrostátní právo
dovoluje a v souladu se svými předpisy, na žádost dožadující smluvní
strany otázku výkonu rozsudku nebo zbývající části rozsudku, který byl
vynesen v souladu s vnitrostátním právem dožadující smluvní strany.

Každému, proti komu je vedeno řízení v souvislosti s kterýmkoliv z 104/2013
trestných činů, na něž se vztahuje tento článek, bude zaručeno
spravedlivé zacházení ve všech stádiích řízení, včetně všech práv a
záruk poskytovaných vnitrostátním právem smluvní strany, na jejímž
území se tato osoba nachází.
Nic v této Úmluvě nebude chápáno tak, že se ukládá povinnost vydat 104/2013
osobu, jestliže má dožádaná smluvní strana podstatné důvody se
domnívat, že žádost byla podána za účelem stíhat nebo potrestat 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 některý z těchto důvodů.

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

§ 124

§ 3 odst. 2

§ 91

NT

(1) Jsou-li splněny podmínky uznání, soud rozsudkem uzná cizozemské PT
rozhodnutí na území České republiky.
(2) Současně s rozhodnutím o uznání cizozemského rozhodnutí soud
rozhodne, že se trest nebo ochranné opatření uložené cizozemským
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.
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

Nepřípustnost vydání
PT
(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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Smluvní strany nesmí odmítnout žádost o vydání pouze z toho důvodu,
že považují trestný čin za čin zahrnující fiskální otázky.
Před odmítnutím vydání dožádaná smluvní strana bude v případě
potřeby konzultovat dožadující smluvní stranu, aby jí poskytla
dostatečnou příležitost vyjádřit její názory a poskytnout informace
vztahující se k jejím tvrzením.
Článek 16
Smluvní strany budou usilovat o sjednání dvoustranných anebo
odst. 17
mnohostranných smluv nebo ujednání s cílem umožnit nebo zvýšit
účinnost vydávání pachatelů.
Článek 17
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 omezení osobní svobody za
trestné činy, na které se vztahuje tato Úmluva, na svá území, aby tam
mohly vykonat svůj trest.
Článek 18 odst. 1 Vzájemná právní pomoc
Smluvní strany si budou poskytovat co nejširší vzájemnou právní pomoc
při vyšetřování, trestním stíhání a soudním řízení, které se týká trestných
činů, na něž se vztahuje tato Úmluva tak, jak je to upraveno v článku 3,
a vzájemně rozšíří obdobnou pomoc na případy, ve kterých dožadující
smluvní strana bude mít opodstatněné důvody k podezření, že trestný čin
uvedený v článku 3 odstavci 1 písmenu (a) nebo (b) má mezinárodní
povahu, včetně toho, že oběti, svědci, výnosy, prostředky nebo důkazy
takových trestných činů se nacházejí v dožádané smluvní straně a že se
na trestném činu podílela organizovaná zločinecká skupina.
Článek 18 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, které se týká
protiprávních činů, za něž může být právnická osoba v dožadující
smluvní straně pohnána k odpovědnosti v souladu s článkem 10 této
Úmluvy.
Článek 18 odst. 3 Vzájemná právní pomoc poskytovaná v souladu s tímto článkem může
být požadována za účelem:
(a) shromažďování důkazů nebo svědectví osob;
(b) doručování soudních písemností;
(c) provádění prohlídek a zajištění a zmrazení věcí nebo majetku;

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

104/2013

§ 3 odst. 2

104/2013

§ 3 odst. 2

104/2013
ve znění
55/2017

§ 47

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

(1) Právní pomoc lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze, je-li v PT
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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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(d) prohledání předmětů 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.

104/2013

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 52

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
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.
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Celex:
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Článek 18 odst. 4

Článek 18 odst. 5

Článek 18 odst. 6
Článek 18 odst. 7

Článek 18 odst. 8
Článek 18 odst. 9

22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

9534
Aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo, příslušné orgány smluvní 104/2013
strany mohou bez předchozí žádosti předávat příslušnému orgánu jiné
smluvní strany informace vztahující se k trestním věcem, pokud jsou
přesvědčeny, že takové informace by mohly tomuto orgánu napomoci
při provádění nebo úspěšném ukončení vyšetřování a trestního stíhání
nebo by mohly vést k podání žádosti touto jinou smluvní stranou, v
souladu s touto Úmluvou.

9534
Předáváním informací podle odstavce 4 tohoto článku nebude dotčeno 104/2013
vyšetřování a trestní stíhání ve státě, jehož příslušné orgány informace
poskytují. Příslušné orgány, které obdrží informace, vyhoví požadavku
na to, aby poskytnuté informace zůstaly důvěrné, třeba i jen dočasně,
nebo na omezení jejich použití. Přijímající smluvní straně však nic
nebrání v tom, aby v řízení, které vede, zveřejnila informace, které
prokazují nevinu obviněného. V takovém případě přijímající smluvní
strana vyrozumí před zveřejněním informací předávající smluvní stranu,
a, pokud o to bude požádána, bude věc konzultovat 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.
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.
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 jsou tyto smluvní strany
vázány jinou smlouvou, používají se příslušná ustanovení dané smlouvy,
pokud se smluvní strany nedohodnou, že budou místo nich používat
odstavce 9 až 29 tohoto článku. Smluvní strany, jsou naléhavě
vyzývány, aby tyto odstavce používaly, pokud povedou k usnadnění
spolupráce.
Smluvní strany neodmítnou poskytnutí vzájemné právní pomoci v 104/2013
souladu s tímto článkem z důvodů dodržování bankovního tajemství.
Smluvní strany mohou odmítnout poskytnutí právní pomoci v souladu s 104/2013
tímto článkem s odvoláním na neexistenci oboustranné trestnosti činu.
Dožádaná smluvní strana nicméně může, považuje-li to za přiměřené,
poskytnout pomoc v rozsahu, který sama stanoví podle svého uvážení
bez ohledu na to, zda by takové jednání bylo trestným činem podle
vnitrostátního práva dožádané smluvní strany.

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

§ 56

Poskytnutí informace a důkazu bez žádosti
PT
(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.

§ 6 odst. 2

Orgán České republiky neposkytne bez výslovného souhlasu PT
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.

§ 3 odst. 2
§ 3 odst. 2

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 18
odst. 10

Článek 18
odst. 11

22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

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.

§ 70 odst. 1

Osobu nacházející se ve vazbě, ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí PT
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.
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

9534
Osoba nacházející se ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody na 104/2013
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, na které se vztahuje tato Úmluva, může být
předána, pokud jsou splněny následující podmínky:
(a) dotyčná osoba dobrovolně udělí svůj souhlas na základě poučení;
(b) příslušné orgány obou smluvních stran se dohodly na vzájemně
vyhovujících podmínkách, za nichž lze předání realizovat.

Pro účely odstavce 10 tohoto článku:
104/2013
(a) smluvní strana, do níž byla osoba předána, je oprávněna a povinna
držet předanou osobu ve vazbě, pokud si něco jiného nevyžádá nebo
pokud tuto smluvní stranu k něčemu jinému neoprávní smluvní strana,
ze které byla osoba předána;
(b) smluvní strana, do níž byla osoba předána, neprodleně splní svou
povinnost navrátit tuto osobu do vazby nebo výkonu trestu ve smluvní

§ 69

Citace ustanovení

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

straně, z níž byla 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 zahájila řízení o vydání
této osoby za účelem jejího navrácení;
(d) doba strávená ve vazbě smluvní strany, do které byla osoba předána,
bude započtena do trestu vykonávaného touto osobou ve smluvní straně,
ze které byla předána.

40/2009
ve znění
105/2013
150/2016

Gestor

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 92

MV

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
(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.
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Článek 18
odst. 12

Pokud smluvní strana, z níž má být osoba předána podle odstavců 10 a 104/2013
11 tohoto článku, nevysloví s následujícím svůj souhlas, nebude tato
soba, ať je její státní příslušnost jakákoliv, trestně stíhána, zadržena,
potrestána nebo jinak omezena na osobní svobodě na území státu, kam
byla předána, v souvislosti s činy opomenutími nebo rozsudky
vynesenými před tím, než opustila území státu, ze kterého byla předána.

§ 85 odst. 1

Článek 18
odst. 13

Každá smluvní strana určí ústřední orgán, který bude odpovědný a 104/2013
zplnomocněný k přijímání žádostí o poskytnutí právní pomoci a k jejich ve znění
vyřizování nebo jejich předání k vyřízení příslušným orgánům. Pokud 178/2018
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, vyzve tento orgán
k jejímu urychlenému a řádnému vyřízení. Každá smluvní strana při
uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení této Úmluvy
nebo listiny o přístupu k ní bude informovat generálního tajemníka
Organizace spojených národů, který ústřední orgán za tímto účelem
určil. Žádosti o vzájemnou právní pomoc a veškerá sdělení, která se k
nim budou vztahovat, budou předávány 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, prostřednictvím Mezinárodní
organizace kriminální policie, bude-li to možné.

§ 48

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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
řádu do trestu uloženého pro týž skutek.
Vydaná osoba nemůže být zbavena osobní svobody, nemůže na ni být PT
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.
(1) Je-li v cizím státu vedeno přípravné řízení, je k přijetí žádosti PT
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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Žádosti budou podávány písemně nebo případně pomocí jakéhokoliv 104/2013
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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 3 odst. 2

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(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
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.
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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104/2013

§ 8 odst. 3

104/2013

§ 39 odst. 2

listiny, listiny o přijetí nebo schválení této Úmluvy nebo listiny o
přístupu k ní bude informovat generálního tajemníka Organizace
spojených národů, který jazyk nebo jazyky jsou pro ni přijatelné. V
naléhavých případech a v případě dohody mezi smluvními stranami
mohou být žádosti předkládány ústně, avšak obratem musí být potvrzeny
písemně.

Článek 18
odst. 15

Žádost o vzájemnou právní pomoc obsahuje:
104/2013
(a) informace o orgánu, který žádost podává;
(b) předmět a povahu vyšetřování, trestního stíhání nebo soudního
řízení, k němuž se žádost vztahuje, jakož i název a funkci orgánu, který
takové vyšetřování, trestní stíhání nebo soudní řízení provádí;
(c) přehled důležitých skutečností, s výjimkou případů žádostí o
doručení písemností vydaných justičními orgány;
(d) popis požadované pomoci a podrobné informace o jakémkoliv
konkrétním postupu, jehož dodržení si dožadující smluvní strana přeje;
(e) dle možnosti údaje o osobě, místě pobytu a státní příslušnosti
příslušné osoby; a
(f) účel, pro který se důkazy, informace nebo přijetí opatření požadují.

§ 40

Článek 18
odst. 16

Dožádaná smluvní strana si může vyžádat doplňující informace, pokud 104/2013
jsou tyto informace nutné pro vyřízení žádosti v souladu s jejím
vnitrostátním právem, nebo pokud tyto informace mohou usnadnit
vyřízení žádosti.
104/2013

§ 40 odst. 3

Žádost bude vyřízena v souladu s vnitrostátním právem dožádané 104/2013
smluvní strany a v rozsahu neodporujícímu vnitrostátnímu právu
dožádané smluvní strany, dle možnosti v souladu s procedurálními

§ 49

Článek 18
odst. 17

§ 48 odst. 2

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Styk s cizozemskými orgány se uskutečňuje zpravidla písemně v listinné
podobě.
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.
(1) Žádost o právní pomoc obsahuje zejména
PT
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.
Na žádost cizozemského orgánu poskytne justiční orgán dodatkové PT
informace a doplnění potřebná pro vyřízení žádosti.
(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.
Orgány činné v trestním řízení postupují při vyřizování žádosti PT
cizozemského orgánu o právní pomoc podle právního řádu České
republiky; ustanovení právního řádu cizího státu mohou použít pouze,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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požadavky uvedenými v žádosti.
Nachází-li se osoba na území smluvní strany, a má-li být vyslechnuta 104/2013
jako svědek nebo znalec justičními orgány jiné smluvní strany, první
smluvní strana může na žádost druhé smluvní strany povolit, podle
možností a v souladu se základními zásadami svého vnitrostátního
práva, aby se výslech konal prostřednictvím videokonference, jestliže
není 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.

104/2013

Gestor

§ 58

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
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§ 57

MV

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

pokud o to cizozemský orgán požádá.
Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení a telefonu na PT
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.
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Dožadující smluvní strana nepředá ani nepoužije bez předchozího 104/2013
souhlasu dožádané smluvní strany informace nebo důkazy poskytnuté
dožádanou smluvní stranou pro účely jiného vyšetřování, trestního
stíhání nebo soudního řízení než toho, které je uvedeno v žádosti.
Ustanovení tohoto odstavce však dožadující smluvní straně nebrání
vtom, aby v řízení, které tato smluvní strana vede, zveřejnila informace
prokazující nevinnu 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 takovém zveřejnění.
Dožadující smluvní strana může požadovat, aby dožádaná smluvní 104/2013
strana utajila podstatu žádosti a zveřejnila ji pouze v rozsahu nutném pro
vyřízení žádosti. Jestliže dožádaná smluvní strana nemůže vyhovět
požadavku ohledně utajení, bude bezodkladně informovat dožadující
smluvní stranu.
Vzájemná právní pomoc může být odmítnuta:
104/2013
(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 zakazuje orgánům dožádané smluvní
strany vyřizovat předkládanou žádost týkající se podobného trestného
činu, pokud by tento trestný čin byl předmětem vyšetřování, trestního
stíhání nebo soudního řízení 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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§7

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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
svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením.
Zásada speciality
PT
(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.

§ 3 odst. 2

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

§ 54

Odmítnutí poskytnutí právní pomoci
PT
(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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 18
odst. 24
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Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Smluvní strany nesmí odmítnout žádost o vzájemnou právní pomoc 104/2013
pouze z toho důvodu, že považují trestný čin za čin zahrnující fiskální
otázky.
Každé odmítnutí vzájemné právní pomoci musí být zdůvodněno.
104/2013

§ 3 odst. 2

Dožádaná smluvní strana vyřídí žádost o vzájemnou právní pomoc co 104/2013
nejdříve a přihlédne v co největší míře k jakýmkoliv termínům
navrženým dožadující smluvní stranou a zdůvodněným nejlépe přímo v
žádosti. Dožádaná smluvní strana bude reagovat na přiměřené dotazy
dožadující smluvní strany ohledně průběhu vyřizování žádosti.
Dožadující smluvní strana bude urychleně informovat dožádanou
smluvní stranu, jestliže požadovanou pomoc již nebude potřebovat.
Poskytnutí vzájemné právní pomoci může dožádaná smluvní strana 104/2013
odložit z toho důvodu, že by narušovalo právě probíhající vyšetřování,
trestní stíhání nebo soudní řízení.

§ 3 odst. 2

Před odmítnutím žádosti v souladu s odstavcem 21 tohoto článku nebo 104/2013
odložením jejího vyřízení v souladu s odstavcem 25 tohoto článku bude
dožádaná smluvní strana věc konzultovat s dožadující smluvní stranou,
aby zvážila, zda právní pomoc může být poskytnuta za takových
podmínek, které dožádaná smluvní strana považuje za nezbytné. Pokud
dožadující smluvní strana akceptuje pomoc za těchto podmínek, podřídí
se stanoveným podmínkám.
Aniž by tím bylo dotčeno uplatňování odstavce 12 tohoto článku, 104/2013
nebude 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
řízení na území dožadující smluvní strany, trestně stíhán, zadržen,
potrestán nebo jinak omezen na osobní svobodě na území tohoto státu v
souvislosti s činy, opomenutími nebo odsouzeními, k nimž došlo před
tím, než opustil území dožádané smluvní strany. Platnost záruky osobní
bezpečnosti končí, jestliže svědek, znalec nebo jiná osoba měl v průběhu
následujících 15 dnů, případně v průběhu jakéhokoliv období
dohodnutého mezi smluvními stranami, od data, 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 se na její území po jeho opuštění

§ 3 odst. 2

§ 54 odst. 3

§ 53

§ 44 odst. 2

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019
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(3) Odmítnutí provedení úkonu právní pomoci je třeba neprodleně
oznámit cizímu státu s uvedením důvodů odmítnutí.
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.
Odmítnutí provedení úkonu právní pomoci je třeba neprodleně oznámit PT
cizímu státu s uvedením důvodů odmítnutí.
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

Odklad provedení úkonu právní pomoci
PT
(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.
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

Osoba, která se dostaví z cizího státu na území České republiky na PT
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,
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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Citace ustanovení

dobrovolně navrátil.
Běžné výdaje spojené s vyřízením žádosti hradí dožádaná smluvní 104/2013
strana, pokud nebylo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Jestliže ve znění
vyřízení žádosti vyžaduje nebo si vyžádá podstatné výdaje, případně 86/2015
výdaje mimořádného charakteru, projednají smluvní strany určení lhůt a
podmínek pro vyřízení žádosti, jakož i způsob krytí tě chto výdajů.

9534
Dožádaná smluvní strana:
104/2013
(a) poskytne dožadující smluvní straně kopie záznamů, dokumentů nebo
informací státní správy, jež má k dispozici, a které jsou podle jejího
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 záznamů, dokumentů nebo informací státní správy, jež má k
dispozici, a které podle jeho vnitrostátního práva nejsou přístupné
veřejnosti.
104/2013

Smluvní strany posoudí dle potřeby možnost uzavření dvoustranných
nebo mnohostranných smluv nebo ujednání, které by naplňovaly účely

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

§ 11

Náklady mezinárodní justiční spolupráce
PT
(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.

§ 3 odst. 2

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

§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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 20 odst. 1

22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

tohoto článku, umožnily jeho praktické provádění a posílily jeho
ustanovení.
Společná vyšetřování
104/2013
Smluvní strany zváží uzavření dvoustranných nebo mnohostranných
dohod nebo ujednání, s jejichž pomocí mohou příslušné orgány vytvořit
společné vyšetřovací skupiny spolupracující na vyšetřováních, trestních
stíháních nebo soudních řízeních 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.
Zvláštní metody vyšetřování
104/2013
Pokud to umožňují zásady jejího vnitrostátního právního řádu, každá
smluvní strana přijme v rámci svých možností a v souladu s
podmínkami stanovenými jejím vnitrostátním právem nezbytná opatření
s cílem umožnit náležité využití sledovaných zásilek a v případech, které
bude považovat za vhodné, využití jiných zvláštních vyšetřovacích
metod, jako jsou elektronické nebo jiné formy sledování a skrytého
vyšetřování ze strany jejích příslušných orgánů na jejím území za
účelem účinného boje s organizovaným zločinem.

104/2013
ve znění
55/2017

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019
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§ 71 odst. 1

S příslušnými orgány jednoho nebo více cizích států lze uzavřít dohodu PT
o společném vyšetřovacím týmu.

§ 65

Sledovaná zásilka
PT
(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.
(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

§ 47
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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.
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.
(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
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Článek 20 odst. 2 Za účelem vyšetření trestných činů, na které se vztahuje 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.
Článek 20 odst. 3 Při neexistenci dohod nebo ujednání uvedených v odstavci 2 tohoto
článku jsou 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 dotčených smluvních stran.
Článek 20 odst. 4 Rozhodnutí o využití sledovaných zásilek na mezinárodní úrovni
mohou, se souhlasem dotčených smluvních stran, zahrnovat metody
typu zadržení zboží a umožnění, aby zboží pokračovalo dále netknuté
nebo aby bylo odstraněno, případně zaměněno, a to zcela nebo zčásti.

Článek 21

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
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České republiky nebo příslušník Generální inspekce bezpečnostních
sborů stanovený podle zákona o Generální inspekci bezpečnostních
sborů.

9534
Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

104/2013

§ 3 odst. 2

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

141/1961
ve znění
265/2001

§ 86

141/1961
ve znění
152/1995
265/2001
264/2016

§ 87a

Předání trestního řízení
104/2013
Smluvní strany zváží možnost vzájemně si předávat trestní řízení vedená

§ 105

Zadržení zásilky
PT
(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.
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.
(1) Trestní řízení je možné předat do cizího státu, jestliže skutek, pro PT
který je vedeno, je trestný i podle práva tohoto státu a spadá do
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pro trestný čin, jehož se týká tato Úmluva, v případech, kdy se
předpokládá, že předání je v zájmu řádného výkonu spravedlnosti,
zejména v případech střetu několika soudních pravomocí, za účelem
soustředění trestního stíhání.

104/2013
Článek 22

Předchozí odsouzení
40/2009
Každá smluvní strana může přijmout taková legislativní a jiná opatření, ve znění
která jsou nezbytná pro to, aby byla zohledněna, za podmínek a k 306/2009
účelům, jež považuje za vhodné, veškerá předchozí odsouzení údajného
pachatele v jiném státě, za účelem využití takové informace v trestním
řízení o trestném činu, na který se vztahuje tato Úmluva.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 112

§ 42

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
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.
Přitěžující okolnosti
PT
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,
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,
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Trestnost maření výkonu spravedlnosti
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) použití fyzické síly, vyhrožování nebo zastrašování nebo příslib,
nabídka nebo poskytnutí neoprávněné výhody s cílem navádět k
falešnému svědectví nebo narušit podávání svědectví nebo předkládání
důkazů v průběhu řízení v souvislosti se spácháním trestných činů, na
něž se vztahuje tato Úmluva.
(b) použití fyzické síly, vyhrožování nebo zastrašování za účelem
narušení výkonu úředních povinností orgány činnými v trestním řízení v
souvislosti se spácháním trestných činů, na něž se vztahuje tato Úmluva.
Nic v tomto pododstavci nebrání smluvním stranám, aby přijaly takovou
právní úpravu, která bude chránit jiné kategorie veřejných činitelů.

40/2009
ve znění
306/2009
330/2011

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 145

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019
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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.
Těžké ublížení na zdraví
PT
(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,
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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
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22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009
ve znění
306/2009

§ 146

40/2009
ve znění
455/2016

§ 175

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(4) Příprava je trestná.
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.
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.
(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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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40/2009

§ 324

40/2009

§ 326

40/2009
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306/2009

§ 353

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
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.
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
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 24 odst. 1 Ochrana svědků
Každá smluvní strana přijme v rámci svých možností vhodná opatření k
účinné ochraně svědků v trestním řízení, kteří podají svědectví v
souvislosti s trestnými činy, na které se vztahuje tato Úmluva, 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 PT
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
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L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU
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Číslo Sb. / ID

Gestor

§ 209

137/2001
ve znění
349/2005
348/2011

§3

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

141/1961
ve znění
152/1995

MV

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
(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.
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
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L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Článek 24 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 v oblasti fyzické ochrany chráněných osob,
například jejich přemístění a případně zákaz nebo omezení zveřejnění
informací o totožnosti a místě pobytu takovýchto osob, a to v rozsahu,
který bude možný a nezbytný;
(b) zavedení pravidel důkazního řízení, která svědkovi umožní
poskytnout svědectví způsobem, který zajišťuje jeho bezpečnost,
například možnost podat svědectví prostřednictvím komunikačních
technologií typu videa či jiných vhodných prostředků.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

141/1961
ve znění
265/2001
413/2005
274/2008

§ 55 odst. 2

141/1961
ve znění
152/1995

§ 209

137/2001
ve znění
349/2005
348/2011

§3

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo osobě jemu blízké PT
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.
(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.
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 24 odst. 3 Smluvní strany zváží uzavření dohod nebo ujednání s jinými státy o
přemístění osob, uvedených v odstavci 1 tohoto článku.
Článek 24 odst. 4 Ustanovení tohoto článku se vztahují rovněž na oběti, pokud budou mít
postavení svědků.
Článek 25 odst. 1 Pomoc obětem a jejich ochrana
Každá smluvní strana v rámci svých možností přijme vhodná opatření s
cílem poskytnout pomoc a ochranu obětem trestných činů, na které se
vztahuje tato Úmluva, a to zejména v případech, kdy je obětem
vyhrožováno odvetou nebo jsou zastrašovány.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT
Nerelevantní z hlediska implementace.

141/1961
ve znění
265/2001
413/2005
274/2008

§ 55 odst. 2

141/1961
ve znění
152/1995

§ 209

NT

Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo osobě jemu blízké PT
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.
(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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137/2001
ve znění
349/2005
348/2011

Článek 25 odst. 2 Každá smluvní strana stanoví vhodné postupy s cílem poskytnout 141/1961
obětem trestných činů, na které se vztahuje tato Úmluva, přístup ke ve znění
kompenzaci a odškodnění.
181/2011
193/2012
45/2013

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§3

§ 43 odst. 3

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
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.
Poškozený je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím PT
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 25 odst. 3 Každá smluvní strana umožní, v souladu se svým vnitrostátním právem,
aby stanoviska a zájmy obětí byly předloženy a zohledněny v
příslušných stádiích trestního řízení vedeného proti pachatelům, a to
způsobem, který nebude na úkor práva obhajoby.
Článek 26 odst. 1 Opatření k posílení spolupráce s orgány činnými v trestním řízení
Každá smluvní strana přijme vhodná opatření s cílem povzbudit a
podpořit osoby, které působí nebo které působily v organizovaných
zločineckých skupinách:
(a) aby poskytly informace, které mohou příslušné orgány využít pro
účely vyšetřování a důkazního řízení, týkající se například:
(i) totožnosti, povahy, složení, struktury, umístění nebo činnosti
organizovaných zločineckých skupin;
(ii) propojení, včetně mezinárodních propojení, s jinými organizovanými
zločineckými skupinami;
(iii) trestných činů, které organizované zločinecké skupiny spáchaly
nebo mohou spáchat;
(b) aby poskytly reálnou a konkrétní pomoc příslušným orgánům, která
by mohla přispět k tomu, aby organizované zločinecké skupiny byly
připraveny o své zdroje nebo výnosy z trestné činnosti.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

89/2012

§ 2910

89/2012

§ 2954

45/2013

§ 22

141/1961
ve znění
41/2009
193/2012

§ 178a

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
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.
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.
Prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život
PT
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.
Spolupracující obviněný
PT
(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
způsobem se obviněný podílel na spáchání trestného činu, k jehož

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 26 odst. 2 Každá smluvní strana zváží zakotvení možnosti snížit ve vhodných
případech trest obžalované osobě, která poskytne podstatnou spolupráci
při vyšetřování nebo trestním řízení v souvislosti s trestným činem, na
který se vztahuje tato Úmluva.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009

§ 362

141/1961
ve znění
41/2009
193/2012

§ 178a

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019
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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.
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Kdo spáchá čin uvedený v § 361, není trestný, učinil-li o organizované
zločinecké skupině oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu
orgánu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto
zákonem z jiného činu organizované zločinecké skupiny, než je uveden
v § 361, mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení
učinit i nadřízenému.
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
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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
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.
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.
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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
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.
(1) Policejní orgán rozhodne o dočasném odložení trestního stíhání PT
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,
nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2 trestního zákoníku nebo
maření spravedlnosti podle § 347a odst. 2 trestního zákoníku, pokud
podezřelý poskytl nebo 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
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pravdivou výpověď o těchto skutečnostech.
(2) Rozhodnout o dočasném odložení trestního stíhání podle odstavce 1
nelze, byl-li úplatek, majetkový nebo jiný prospěch poskytnut nebo
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.
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).
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Kdo spáchá čin uvedený v § 361, není trestný, učinil-li o organizované
zločinecké skupině oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu
orgánu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto
zákonem z jiného činu organizované zločinecké skupiny, než je uveden
v § 361, mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení
učinit i nadřízenému.
Ohrožená a chráněná osoba
PT
(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.
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
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Článek 26 odst. 5 Tam, kde osoba uvedená v odstavci 1 tohoto článku, která se nachází na
území jedné smluvní strany, může poskytnout podstatnou spolupráci
příslušným orgánům jiné smluvní strany, dotčené smluvní strany mohou
zvážit uzavření dohod nebo ujednání v souladu se svým vnitrostátním
právem o možnosti poskytnutí zacházení popsaného v odstavcích 2 a 3
tohoto článku druhou smluvní stranou.
Článek 27 odst. 1 Spolupráce při odhalování a zamezování trestné činnosti
104/2013
Smluvní strany spolu budou vzájemně úzce spolupracovat v souladu se
svými příslušnými vnitrostátními právními a správními systémy s cílem
posílit účinnost kroků při odhalování a zamezování trestné činnosti za
účelem boje proti trestným činům, na které se vztahuje tato Úmluva.
Každá smluvní strana pak zejména přijme účinná opatření s cílem:
(a) posílit nebo, tam, kde je to nezbytné, vytvořit komunikační kanály
mezi svými příslušnými orgány, organizacemi a službami za účelem
usnadnění bezpečné a rychlé výměny informací týkajících se všech
aspektů trestných činů, na které se vztahuje tato Úmluva, a to včetně,
budou-li to dotčené smluvní strany považovat za vhodné, vazeb na jinou
trestnou činnost;
(b) spolupracovat s jinými smluvními stranami na provádění šetření
týkajícího se trestných činů, na které se vztahuje tato Úmluva, pokud jde
o:
(i) totožnost, místo pobytu a činnost osob podezřelých z podílení se na
takovýchto trestných činech nebo místo, kde se nacházejí jiné dotčené
osoby;

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§8

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019
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Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

(1) Justiční orgány se stýkají s cizozemskými orgány prostřednictvím PT
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,
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,
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(ii) pohyb výnosů z trestné činnosti nebo majetku pocházejícího ze
spáchání takovýchto trestných činů;
(iii) pohyb majetku, vybavení nebo jiných prostředků použitých nebo
zamýšlených k použití při páchání takovýchto trestných činů;
(c) v případě potřeby poskytovat nezbytné předměty nebo množství
látek pro analytické nebo vyšetřovací účely;
(d) usnadňovat účinnou koordinaci mezi svými příslušnými orgány,
organizacemi a službami a podporovat výměnu personálu a jiných
expertů, včetně ustanovení styčných důstojníků na základě
dvoustranných dohod nebo ujednání mezi dotčenými smluvními
stranami;
(e) vyměňovat informace s jinými smluvními stranami ohledně
konkrétních prostředků a metod používaných organizovanými
zločineckými skupinami včetně, tam, kde je to vhodné, tras a dopravních
prostředků a využití falešné totožnosti, pozměněných nebo falešných
dokumentů nebo jiných prostředků k utajení jejich činnosti;
(f) vyměňovat si informace a koordinovat správní a jiná opatření
případně přijatá za účelem včasného odhalení trestných činů, na které se
vztahuje tato Úmluva.
253/2008
ve znění
368/2016

Článek 27 odst. 2 Za účelem provádění této Úmluvy zváží smluvní strany uzavření
dvoustranných nebo mnohostranných dohod nebo ujednání o přímé
spolupráci mezi policejními orgány a tam, kde takové dohody nebo
ujednání již existují, 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, na které se
vztahuje tato Úmluva. Smluvní strany ve všech vhodných případech v
plné míře využijí dohod nebo ujednání, jakož i mezinárodních nebo
regionálních organizací, s cílem posílit spolupráci mezi policejními
orgány.
Článek 27 odst. 3 Smluvní strany se budou snažit v rámci svých možností spolupracovat
za účelem reagování na nadnárodní organizovaný zločin páchaný
prostřednictvím moderních technologií.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 33

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.

(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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 28 odst. 1 Shromažďování, výměna a analýza informací o povaze
organizovaného zločinu
Každá smluvní strana zváží možnost analyzování, ve spolupráci s
vědeckou a akademickou obcí, trendů v oblasti organizovaného zločinu
na svém území, podmínek, v nichž organizovaný zločin působí, i
zapojených profesionálních skupin a technologií.
Článek 28 odst. 2 Smluvní strany zváží vypracování sdílení expertních analýz v souvislosti
s organizovanou trestnou činností a jejich sdílení mezi sebou navzájem i
prostřednictvím mezinárodních a regionálních organizací. Za tím účelem
by měly být případně vypracovány společné definice, standardy a
metodologie.
Článek 28 odst. 3 Každá smluvní strana zváží možnost monitorování svých strategií a
opatření přijatých za účelem boje s organizovaným zločinem a
hodnocení jejich efektivnosti a účinnosti.
Článek 29 odst. 1 Školení a technická pomoc
Každá smluvní strana bude v nezbytném rozsahu iniciovat, vyvíjet či
zlepšovat konkrétní školicí programy pro orgány činné v trestním řízení,
včetně státních zástupců, vyšetřujících soudců a zaměstnanců celních
orgánů pověřených zajišťováním předcházení, odhalování a potírání
trestných činů, na které se vztahuje tato Úmluva. Tyto programy mohou
zahrnovat dočasné přidělování a výměny pracovníků a budou se týkat, v
rozsahu, který umožňuje vnitrostátní právo, zejména:
(a) metod užívaných při předcházení, odhalování a potírání trestných
činů, na které se vztahuje tato Úmluva;
(b) tras a metod využívaných osobami podezřelými z podílení se na
páchání trestných činů, na které se vztahuje tato Úmluva, včetně
tranzitních států;
(c) monitorování pohybu pašovaného zboží;
(d) odhalování a monitorování pohybů výnosů z trestné činnosti,
majetku, vybavení nebo jiných prostředků a metod užívaných pro
převod, zatajení nebo zastření takovýchto výnosů, majetku, vybavení
nebo jiných prostředků, jakož i metod užívaných v boji proti praní
špinavých peněz a jiným trestným činům finanční povahy;
(e) shromažďování důkazů;
(f) metod dohledu v zónách volného obchodu a svobodných přístavech;
(g) moderního zařízení a metod pro odhalování a zamezování trestné
činnosti včetně elektronického sledování, sledovaných zásilek a skrytého
vyšetřování;
(h) metod užívaných v boji s mezinárodním organizovaným zločinem
páchaným prostřednictvím využití počítačů, telekomunikačních sítí nebo
jiných forem moderní technologie; a
(i) metod užívaných při ochraně obětí a svědků.
Článek 29 odst. 2 Smluvní strany si budou vzájemně pomáhat při plánování a provádění
výzkumných a školicích programů určených k sdílení odborných
znalostí v oblastech uvedených v odstavci 1 tohoto článku, a za tím

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Číslo Sb. / ID

účelem budou též, tam, kde je to vhodné, využívat regionální a
mezinárodní konference a semináře s cílem podpořit spolupráci a
podněcovat diskusi o problémech, které se jich společně týkají, včetně
speciálních problémů a potřeb tranzitních států.
Článek 29 odst. 3 Smluvní strany budou podporovat školení a technickou pomoc, která
usnadní vydávání a vzájemnou právní pomoc. Taková školení a
technická pomoc mohou zahrnovat jazyková školení, dočasné
přidělování a vzájemné výměny pracovníků v ústředních orgánech nebo
orgánech s příslušnou odpovědností.
Článek 29 odst. 4 V případě stávajících dvoustranných a mnohostranných dohod nebo
ujednání smluvní strany v nezbytném rozsahu posílí své úsilí o
maximalizaci operačních a školicích činností v rámci mezinárodních a
regionálních organizací a v rámci jiných příslušných dvoustranných a
mnohostranných dohod a ujednání.
Článek 30 odst. 1 Jiná opatření: uplatňování Úmluvy prostřednictvím hospodářského 253/2008
rozvoje a technické pomoci
ve znění
Smluvní strany přijmou opatření vedoucí k optimálnímu uplatňování 368/2016
této Úmluvy v co největším možném rozsahu prostřednictvím
mezinárodní spolupráce, přičemž vezmou v úvahu negativní dopady
organizovaného zločinu na společnost všeobecně, zejména pak na její
dlouhodobě udržitelný rozvoj.

151/2010

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

§ 33

(1) V rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká PT
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.

§ 2 písm. a)

V tomto zákoně se rozumí
a) zahraniční rozvojovou spoluprací souhrn činností hrazených ze
státního rozpočtu, jejichž cílem je přispět k odstraňování chudoby v
kontextu udržitelného rozvoje, včetně plnění rozvojových cílů
tisíciletí1), k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního
prostředí, jakož i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a
řádné správy věcí veřejných v rozvojových zemích,

151/2010

Článek 30 odst. 2 Smluvní strany vynaloží konkrétní úsilí v co největším možném rozsahu 253/2008
a ve vzájemné koordinaci i v koordinaci s mezinárodními a regionálními ve znění

§3

Zahraniční rozvojová spolupráce se uskutečňuje způsobem, který
naplňuje stanovené cíle, zejména realizací rozvojových programů a
projektů, vysíláním expertů, poskytováním vládních stipendií ke studiu
na vysokých školách v České republice, peněžními dary do zahraničí,
finančními
příspěvky
zahraničním institucím,
mezinárodním
organizacím a integračním seskupením a poskytováním zvýhodněných
půjček a úvěrů.

§ 33

(1) V rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká PT
republika vázána, nebo na základě vzájemnosti Úřad spolupracuje se

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

organizacemi s cílem:
368/2016
(a) prohloubit na nejrůznějších úrovních svou spolupráci s rozvojovými
zeměmi za účelem posílení schopnosti těchto zemí předcházet a bojovat
proti nadnárodnímu organizovanému zločinu;
(b) posílit finanční a materiální pomoc s cílem podpořit snahy
rozvojových zemí efektivně bojovat s nadnárodním organizovaným
zločinem a pomáhat jim úspěšně uplatňovat tuto Úmluvu;
(c) poskytovat technickou pomoc rozvojovým zemím a zemím v etapě
přechodu na tržní hospodářství za účelem napomoci plnění jejich potřeb
při uplatňování této Úmluvy. Zatím 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 rovněž zvážit, v
souladu se svým vnitrostátním právem a ustanoveními této Úmluvy,
možnost přispět na výše uvedený účet určitým podílem peněz nebo
odpovídající hodnoty výnosů z trestné činnosti nebo majetku
zkonfiskovaného v souladu s ustanoveními této Úmluvy;
(d) vybízet a přesvědčovat jiné státy a finanční instituce, 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.
151/2010

151/2010

Článek 30 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.
Článek 30 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 za účelem
předcházení nadnárodnímu organizovanému zločinu, jeho odhalování a

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.

§ 2 písm. a)

V tomto zákoně se rozumí

§3

a) zahraniční rozvojovou spoluprací souhrn činností hrazených ze
státního rozpočtu, jejichž cílem je přispět k odstraňování chudoby v
kontextu udržitelného rozvoje, včetně plnění rozvojových cílů
tisíciletí1), k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního
prostředí, jakož i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a
řádné správy věcí veřejných v rozvojových zemích,
Zahraniční rozvojová spolupráce se uskutečňuje způsobem, který
naplňuje stanovené cíle, zejména realizací rozvojových programů a
projektů, vysíláním expertů, poskytováním vládních stipendií ke studiu
na vysokých školách v České republice, peněžními dary do zahraničí,
finančními
příspěvky
zahraničním institucím,
mezinárodním
organizacím a integračním seskupením a poskytováním zvýhodněných
půjček a úvěrů.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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potírání.
Článek 31 odst. 1 Prevence
Smluvní strany se budou snažit vyvíjet a hodnotit národní projekty a
vypracovat a prosazovat postupy nejlepší praxe a strategie zaměřené na
předcházení nadnárodnímu organizovanému zločinu.
Článek 31 odst. 2 Smluvní strany se prostřednictvím vhodných legislativních, 134/2016
administrativních nebo jiných opatření vynasnaží, v souladu se
základními zásadami svého vnitrostátního práva, snížit stávající nebo
budoucí příležitosti organizovaných zločineckých skupin vstupovat na
legální trhy s výnosy z trestné činnosti. Tato opatření by se měla zaměřit
na:
(a) posílení spolupráce mezi policejními orgány nebo státními zástupci
a příslušnými soukromými subjekty, včetně jednotlivých průmyslových
odvětví;
(b) prosazování vypracování standardů a postupů určených k zajištění
bezúhonnosti veřejných a příslušných soukromých subjektů, jakož i
pravidel chování pro příslušné profese, zejména advokáty, notáře,
daňové poradce a účetní;
(c) předcházení zneužití veřejných zakázek zadávaných veřejnými
orgány a dotací a licencí udělovaných veřejnými orgány pro účely
obchodní činnosti organizovanými zločineckými skupinami;
(d) předcházení zneužití právnických osob organizovanými
zločineckými skupinami; takováto opatření mohou zahrnovat:
(i) vytvoření veřejné evidence právnických a fyzických osob podílejících
se na založení, řízení a financování právnických osob;
(ii) zavedení možnosti zabránit na základě soudního rozhodnutí nebo
jakéhokoliv vhodného prostředku po přiměřené časové období osobám
odsouzeným za trestné činy, na které se vztahuje tato Úmluva, v
možnosti působit ve funkci ředitelů právnických osob založených v
rámci jejich soudní pravomoci;
(iii) vytvoření celostátní evidence osob, jimž je zamezeno v možnosti
působit ve funkci ředitelů právnických osob; a
(iv) výměnu informací obsažených v evidencích, na něž se odkazuje v
písmenu (d) bodech (i) a (iii) tohoto odstavce, s příslušnými orgány
jiných smluvních stran.
134/2016
ve znění
287/2018
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Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

§ 74 odst. 1
písm. a)

(1) Způsobilým není dodavatel, který
PT
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením
zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v
příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

Příloha č. 3

Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1
písm. a) se trestným činem rozumí
a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny
nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
b) trestný čin obchodování s lidmi,
c) tyto trestné činy proti majetku
1. podvod,
2. úvěrový podvod,
3. dotační podvod,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

22004A0806(04).doc

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

str. 68 z 76

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

134/2016
ve znění
368/2016

134/2016

Článek 31 odst. 3 Smluvní strany budou usilovat o prosazování opětovné integrace do
společnosti osob odsouzených za trestné činy, na které se vztahuje tato
Úmluva.
Článek 31 odst. 4 Smluvní strany se vynasnaží pravidelně hodnotit stávající příslušné
právní nástroje a správní postupy za účelem odhalení možnosti jejich
zneužití organizovanými zločineckými skupinami.
Článek 31 odst. 5 Smluvní strany se vynasnaží rozšiřovat povědomí veřejnosti o existenci,
příčinách a závažnosti nadnárodního organizovaného zločinu a hrozbě,
kterou představuje. Informace lze ve vhodných případech šířit
prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a zahrnují opatření

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

4. legalizace výnosů z trestné činnosti,
5. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
d) tyto trestné činy hospodářské
1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a
veřejné dražbě,
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
4. pletichy při veřejné dražbě,
5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
e) trestné činy obecně nebezpečné,
f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní
organizaci,
g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední
osoby,
2. trestné činy úředních osob,
3. úplatkářství,
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
§ 122 odst. 4 (4) U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí
údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále
jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle
zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce. Pro
tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti zadavateli dálkový přístup
k údajům o skutečném majiteli podle zákona upravujícího veřejné
rejstříky právnických a fyzických osob; pro účely výkonu dozoru podle
části třinácté hlavy II umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti
také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
§ 195 odst. 1 (1) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro
písm. a)
nezpůsobilost, pokud
a) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s jeho profesní důvěryhodností, zejména pokud jde o porušení
jiných právních předpisů v oblasti dodávek vojenského nebo citlivého
materiálu.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT
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prosazující účast veřejnosti na předcházení a boji s takovýmto zločinem.
Článek 31 odst. 6 Každá smluvní strana bude informovat generálního tajemníka
Organizace spojených národů o názvu a adrese orgánu nebo orgánů,
které mohou pomáhat jiným smluvním stranám při tvorbě opatření pro
předcházení nadnárodnímu organizovanému zločinu.
Článek 31 odst. 7 Smluvní strany budou vhodným způsobem spolupracovat spolu
navzájem a s příslušnými mezinárodními a regionálními organizacemi
na prosazování a tvorbě opatření, na která odkazuje tento článek. To
zahrnuje účast na mezinárodních projektech zaměřených na předcházení
nadnárodnímu organizovanému zločinu, spočívající například ve k
zmírňování podmínek, které činí skupiny na okraji společnosti
zranitelnými vůči působení nadnárodního organizovaného zločinu.
Článek 32 odst. 1 Konference smluvních stran Úmluvy
Tímto se zakládá konference smluvních stran Úmluvy s cílem posílit
schopnost smluvních stran bojovat s nadnárodním organizovaným
zločinem a prosazovat a kontrolovat provádění této Úmluvy.
Článek 32 odst. 2 Generální tajemník Organizace spojených národů svolá konferenci stran
nejpozději jeden rok po vstupu této Úmluvy v platnost. Konference
smluvních stran přijme jednací řád a pravidla upravující činnosti
popsané v odstavcích 3 a 4 tohoto článku (včetně pravidel týkajících se
hrazení výdajů vzniklých při provádění těchto činností).
Článek 32 odst. 3 Konference smluvních stran dohodne mechanismy pro dosahování cílů
uvedených v odstavci 1 tohoto článku, včetně:
(a) usnadňování činností smluvních stran podle článků 29, 30 a 31 této
Úmluvy, včetně vybízení k mobilizaci dobrovolných příspěvků;
(b) usnadňování výměny informací mezi smluvními stranami o
modelech a trendech v nadnárodním organizovaném zločinu a o
úspěšných postupech v oblasti boje proti němu;
(c) spolupráce s příslušnými mezinárodními a regionálními
organizacemi a nestátními organizacemi;
(d) pravidelné kontroly provádění této Úmluvy;
(e) vydávání doporučení za účelem zlepšení této Úmluvy a jejího
provádění.
Článek 32 odst. 4 Pro účely odstavce 3 písmen (d) a (e) tohoto článku konference
smluvních stran obdrží nezbytné informace o opatřeních přijatých
smluvními stranami při provádění této Úmluvy a obtížích, s kterými se
při tom tyto smluvní strany setkaly, prostřednictvím sdělení
poskytnutých smluvními stranami a prostřednictvím dodatečných
kontrolních mechanismů, které mohou být konferencí smluvních stran
stanoveny.
Článek 32 odst. 5 Každá smluvní strana poskytne konferenci smluvních stran informace o
svých programech, plánech a postupech, jakož i o legislativních a
administrativních opatřeních přijatých za účelem provádění této
Úmluvy, dle požadavků konference smluvních stran.
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Nerelevantní z hlediska implementace.
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Článek 33 odst. 1 Sekretariát
Generální tajemník Organizace spojených národů poskytne konferenci
smluvních stran Úmluvy potřebné služby jakožto její sekretariát.
Článek 33 odst. 2 Sekretariát:
(a) napomáhá konferenci smluvních stran při provádění činností
uvedených v článku 32 této Úmluvy, organizuje zasedání konference
smluvních stran a poskytuje pro ně nezbytné služby;
(b) na požádání napomáhá smluvním stranám při poskytování informací
konferenci smluvních stran, tak jak je stanoveno v článku 32 odstavci 5
této Úmluvy; a
(c) zajišťuje nezbytnou koordinaci se sekretariáty příslušných
mezinárodních a regionálních organizací.
Článek 34 odst. 1 Provádění Úmluvy
Každá smluvní strana přijme nezbytná opatření, včetně legislativních a
administrativních opatření, v souladu se základními zásadami svého
vnitrostátního práva, k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z
této Úmluvy.
Článek 34 odst. 2 Trestné činy stanovené v souladu s články 5, 6, 8 a 23 této Úmluvy
budou stanoveny ve vnitrostátním právu každé smluvní strany bez
ohledu na nadnárodní povahu nebo činnost organizované zločinecké
skupiny tak, jak stanoví článek 3 odstavec 1 této Úmluvy, s výjimkou
případů, kdy článek 5 této Úmluvy vyžaduje činnost organizované
zločinecké skupiny.
Článek 34 odst. 3 Každá smluvní strana může pro předcházení a boj proti nadnárodnímu
organizovanému zločinu přijmout přísnější nebo tvrdší opatření, než
která jsou stanovena touto Úmluvou.
Článek 35 odst. 1 Řešení sporů
Smluvní strany se budou snažit řešit spory související s výkladem nebo
prováděním této Úmluvy jednáním.
Článek 35 odst. 2 Jakékoliv spory mezi dvěma nebo více smluvními stranami související s
výkladem nebo prováděním této Úmluvy, které nebude možné v
přiměřené době vyřešit na základě jednání, budou na žádost jedné z
těchto smluvních stran předloženy k rozhodčímu řízení. Jestliže se šest
měsíců od data podání žádosti o rozhodčí řízení tyto smluvní strany
nedohodnou na organizaci rozhodčího řízení, kterákoliv z těchto
smluvních stran může spor postoupit Mezinárodními soudnímu dvoru
prostřednictvím žádosti podané v souladu s jeho Statutem.
Článek 35 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.
Článek 35 odst. 4 Jakákoliv smluvní strana, která učinila výhradu v souladu s odstavcem 3
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Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

tohoto článku, může kdykoliv tuto výhradu odvolat na základě sdělení
adresovaného generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.
Podpis, ratifikace, přijetí, schválení a přístup
Tato Úmluva bude otevřena k podpisu všem státům od 12. do 15.
prosince 2000 v Palermu v Itálii a následně pak v ústředním sídle
Organizace spojených národů v New Yorku až do 12. prosince 2002.
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.
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, 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.
Tato Úmluva je otevřená k přístupu jakémukoliv státu nebo jakékoliv
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.
Vztah k protokolům
Tato Úmluva může být doplněna jedním nebo více protokoly.
K tomu, aby se mohly stát smluvní stranou protokolu, musí být stát nebo
regionální organizace pro hospodářskou integraci rovněž smluvní
stranou této Úmluvy.
Smluvní strana této Úmluvy není vázána protokolem, pokud se nestane
smluvní stranou protokolu v souladu s jeho ustanoveními.
Jakýkoliv protokol k této Úmluvě bude vykládán společně s touto
Úmluvou s přihlédnutím k účelu daného protokolu.
Vstup v platnost
Tato Úmluva vstoupí v platnost devadesátého dne od data uložení
čtyřicáté ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu. Pro
účely tohoto odstavce nebude žádná listina uložená regionální organizací
pro hospodářskou integraci považována za dodatečnou k listinám
uloženým členskými státy takové organizace.
Pro každý stát nebo regionální organizaci pro hospodářskou integraci
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Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 39 odst. 1

Článek 39 odst. 2

Článek 39 odst. 3
Článek 39 odst. 4

Článek 39 odst. 5

Článek 40 odst. 1

Článek 40 odst. 2
Článek 40 odst. 3
Článek 41

22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

ratifikující, přijímající, schvalující tuto Úmluvu nebo k ní přistupující po
uložení čtyřicáté listiny dokládající takovýto akt, vstoupí tato Úmluva v
platnost třicátého dne od data uložení příslušné listiny tímto státem nebo
organizací.
Změny
Po uplynutí pěti let od vstupu této Úmluvy v platnost může smluvní
strana navrhnout změnu a předložit tento návrh generálnímu tajemníkovi
Organizace spojených národů, který poté sdělí návrh změny smluvním
stranám a konferenci smluvních stran účastnících se Úmluvy za účelem
zvážení návrhu a rozhodnutí o něm. Konference smluvních stran se
vynasnaží dosáhnout shody ohledně každé změny. V nejzazším případě,
jestliže budou všechny snahy o shodu vyčerpány a nebude dosaženo
dohody, lze změnu přijmout dvoutřetinovou většinou hlasů smluvních
stran přítomných a hlasujících na jednání konference smluvních stran.
Regionální organizace pro hospodářskou integraci v záležitostech, které
spadají do jejich kompetencí, budou uplatňovat své hlasovací právo dle
tohoto článku s počtem hlasů rovnajícím se počtu jejich členských států,
které jsou stranami této Úmluvy. Takové organizace neuplatní své
hlasovací právo, jestliže jejich členské státy uplatní své hlasovací právo,
a naopak.
Změna přijatá v souladu s odstavcem 1 tohoto článku podléhá ratifikaci,
přijetí nebo schválení smluvními stranami.
Změna přijatá v souladu s odstavcem 1 tohoto článku vstoupí v platnost
ve vztahu ke smluvní straně devadesát dní od data uložení její ratifikační
listiny, listiny o přijetí či schválení takovéto změny u generálního
tajemníka Organizace spojených národů.
Poté, co změna vstoupí v platnost, bude závazná pro ty smluvní strany,
které vyslovily souhlas s tím, být touto změnou vázány. Ostatní smluvní
strany budou nadále vázány ustanoveními této Úmluvy a všemi
předchozími změnami, které ratifikovaly, přijaly či s nimi vyslovily
souhlas.
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 doručení
tohoto sdělení generálnímu tajemníkovi.
Regionální organizace pro hospodářskou integraci přestane být stranou
této Úmluvy poté, co ji všechny její členské státy vypověděly.
Vypovězení této Úmluvy v souladu s odstavcem 1 tohoto článku bude
mít za následek vypovězení veškerých s ní souvisejících protokolů.
Depozitář a jazyky
Generální tajemník Organizace spojených národů je určen jako depozitář
této Úmluvy.
Originál této Úmluvy, jejíž anglické, arabské, čínské, francouzské, ruské

Gestor

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
22004A0806(04) Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 261
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu

Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

a španělské znění mají stejnou platnost, bude uložen u generálního
tajemníka Organizace spojených národů.

Gestor

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

MV

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Číslo.Sb.

Název předpisu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Poř. č

6/2002
40/2009
141/1961
418/2011
45/2013
104/2013
279/2003
89/2012
216/2008
14/2017
178/1990
558/1991
292/1993

14.

152/1995

15.

265/2001

16.
17.

312/2002
283/2004

18.
19.
20.
21.

413/2005
262/2006
159/2006
177/2008

22.
23.

274/2008
180/2011

zákon č. 6/2002 o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů
zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 216/2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
zákon č. 178/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád
zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství
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
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
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
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
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
zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 262/2006 Sb., o střetu zájmů
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
zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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1. 4. 2002
1. 1. 2010
1. 1. 1962
1. 1. 2012
1. 8. 2013
1. 1. 2014
1. 1. 2004
1. 1. 2014
20. 6. 2008
9. 2. 2017
1. 7. 1990
1. 1. 1992
1. 1. 1994
1. 9. 1995

1. 1. 2002
1. 1. 2003
1. 7. 2004

1. 1. 2006
1. 1. 2007
1. 1. 2007
1. 7. 2008
1. 1. 2009
1. 7. 2011

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
24.
25.
26.
27.

41/2009
306/2009
181/2011
330/2011

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

341/2011
420/2011
183/2017
193/2012
181/2007
105/2013
234/2014
86/2015

36.

150/2016

37.

163/2016

38.
39.
40.
41.

183/2016
264/2016
455/2016
55/2017

42.
43.
44.
45.
46.
47.

377/2012
253/2008
18/2012
135/2016
301/2016
368/2016

48.
49.

134/2016
137/2001

50.

349/2005

51.

348/2011

52.
53.
54.
55.
56.

151/2010
287/2018
112/2018
178/2018
35/2019

zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
zákon č. 306/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony
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
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
zákon č. 341/2011 Sb. o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
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
zákon č. 181/2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
zákon č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
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
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
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
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
zákon č. 264/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
zákon č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
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
zákon č. 377/2012, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
zákon č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 301/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
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
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
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
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
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
zákon č. 151/2010 o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů
zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o
zahraniční službě)

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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1. 1. 2010
1. 1. 2010
1. 7. 2011
14. 11. 2011
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 7. 2017
1. 9. 2012
1. 8. 2007
1. 1. 2014
6. 11. 2014
1. 6. 2015
1. 7. 2016

1. 7. 2016
1. 12. 2016
1. 1. 2017
1. 2. 2017
18. 3. 2017
1. 1. 2013
1. 9. 2008
1. 1. 2013
1. 10. 2016
6. 10. 2016
1. 1. 2017
1. 10. 2016
1. 7. 2001
13. 9. 2005

1. 1. 2012
1. 7. 2010
1. 2. 2019
30. 6. 2018
16. 08. 2018
01. 03. 2019

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Poř.č.

1.
2.

Číslo ID

9534
9533

Předkladatel

MSp
MSp

Název návrhu předpisu

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

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

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

Předpokládané
datum předložení
vládě

1. 11. 2018

1. 7 2019

1. 7. 2020

01.01.2019

31.12.2019

19.12.2020

3.
4.
5.
3. Poznámky
Poř.č.

Text poznámky
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 1
Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

Čl. 4 odst. 1

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
Zřízení a právní subjektivita
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
Tímto rozhodnutím se jako instituce Unie zřizuje jednotka zvaná
„Eurojust“. Eurojust má právní subjektivitu.
Složení
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
1. Eurojust se skládá z jednoho národního člena vyslaného každým
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
členským státem v souladu s jeho právním systémem z řad
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
státních zástupců, soudců nebo policistů s rovnocennými
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
pravomocemi.
Každému národnímu členovi může pomáhat další osoba.
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
Národnímu členovi může v případě nutnosti a se souhlasem kolegia
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
uvedeného v článku 10 pomáhat více osob. Jeden z těchto
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
asistentů může národního člena zastoupit.
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
Cíle Eurojustu při vyšetřování a stíhání trestné činnosti uvedené
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
v článku 4 v oblasti závažné trestné činnosti, zejména organizované,
týkajícím se dvou nebo více členských států, jsou
a) podporovat a zdokonalovat koordinaci příslušných orgánů
členských států při vyšetřování a stíhání vedeném v těchto
členských státech s ohledem na všechny žádosti příslušných
orgánů členského státu a na všechny informace poskytnuté
jakoukoli institucí, která je příslušná podle předpisů přijatých
v rámci Smluv;
b) zdokonalovat spolupráci příslušných orgánů členských států,
zejména usnadňovat výkon mezinárodní právní pomoci
a vyřizování žádostí o vydání;
c) jinak podporovat příslušné orgány členských států za účelem
zvyšování účinnosti jejich činnosti při vyšetřování a stíhání.
V souladu s pravidly stanovenými tímto rozhodnutím a na
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
žádost příslušného orgánu členského státu může Eurojust
pomáhat i při vyšetřování a stíhání, která se týkají pouze tohoto
členského státu a třetí země, pokud byla s třetí zemí uzavřena
dohoda o spolupráci ve smyslu čl. 27 odst. 3 nebo pokud je
v konkrétním případě na poskytnutí takové pomoci významný
zájem.
V souladu s pravidly stanovenými tímto rozhodnutím a na
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
žádost příslušného orgánu členského státu nebo Komise může
Eurojust pomáhat i při vyšetřování a stíhání týkajícím se pouze
tohoto členského státu a Společenství.
Do obecné působnosti Eurojustu spadají
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
a) všechny formy trestné činnosti a přestupků, pro které je podle
článku 2 Úmluvy o Europolu ze dne 26. července 1995 Europol
vždy příslušný;

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 4 odst. 2
Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 2
Čl. 6

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
b) tyto formy trestné činnosti:
— počítačová trestná činnost,
— podvody a korupce, jakož i veškerá trestná činnost postihující
finanční zájmy Společenství,
— praní výnosů z trestné činnosti,
— trestné činy proti životnímu prostředí,
— účast na zločinném spolčení ve smyslu společné akce Rady
98/733/SVV ze dne 21. prosince 1998, kterou se stanoví,
že účast na zločinném spolčení je v členských státech
Evropské unie trestným činem (1);
c) ostatní přestupky páchané ve spojení s formami trestné činnosti
a přestupky uvedenými v písmenech a) a b).
Na žádost příslušného orgánu členského státu může Eurojust,
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
v souladu se svými cíli, doplňkově pomáhat i při vyšetřování a stíhání
forem trestné činnosti neuvedených v odstavci 1.
K dosažení svých cílů plní Eurojust své úkoly
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
a) prostřednictvím jednoho nebo více dotčených národních
členů v souladu s článkem 6 nebo
b) jako kolegium v souladu s článkem 7 v případě, že
i) o to požádá jeden nebo více národních členů dotčených
věcí, kterou se Eurojust zabývá;
ii) se jedná o vyšetřování nebo stíhání, které má dopad na
úrovni Unie nebo které by mohlo mít dopad na jiné než
přímo zúčastněné členské státy;
iii) se jedná o obecnou otázku ohledně plnění cílů Eurojustu
nebo
iv) je tak stanoveno na jiném místě tohoto rozhodnutí.
Při plnění úkolů Eurojust uvádí, zda jedná prostřednictvím jednoho
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
nebo více národních členů ve smyslu článku 6, nebo jako kolegium ve
smyslu článku 7.
Plnění úkolů Eurojustu prostřednictvím národních členů
104/2013 § 29 odst. 1 Pravomoci národního člena
PT
Jedná-li Eurojust prostřednictvím dotyčných národních členů,
(1) Národní člen je pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn
a) může požádat příslušné orgány dotyčných členských států,
a) nahlížet do spisu vedeného pro účely trestního řízení,
aby zvážily
b) žádat o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů,
i) zahájení vyšetřování nebo stíhání určitých činů;
c) získávat údaje z centrální evidence stíhaných osob vedené podle
ii) souhlas s tím, že jeden z nich je schopen vést lépe
zákona o státním zastupitelství,
vyšetřování nebo stíhání určitých činů;
d) získávat informace zpracovávané v policejních evidencích podle
iii) koordinaci příslušných orgánů dotyčných členských států;
zákona o Policii České republiky,
iv) sestavení společného vyšetřovacího týmu na základě
e) získávat údaje z evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence,
příslušných mechanismů spolupráce;
vazby a výkonu trestu odnětí svobody vedené podle zákona o Vězeňské
v) poskytnutí informací Eurojustu, které jsou nezbytné
službě a justiční stráži České republiky,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 7

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
k plnění jeho úkolů;
f) získávat informace z rejstříků věcí vedených soudy a státními
b) zajišťuje, aby se příslušné orgány dotyčných členských států
zastupitelstvími pro účely trestního řízení,
navzájem informovaly o vyšetřování a stíhání, o kterém byl
g) v rámci mezinárodní justiční spolupráce zasílat do členských států a
zpraven;
do třetích států, které uzavřely s Eurojustem dohodu o spolupráci, a
c) na žádost příslušných orgánů členských států těmto pomáhá
přijímat z těchto států žádosti a rozhodnutí, případně i jiné související
při zajišťování co nejlepší koordinace vyšetřování a stíhání;
listiny,
d) napomáhá ke zdokonalování koordinace příslušných vnitrostátních
h) koordinovat vyřizování žádostí o mezinárodní justiční spolupráci,
orgánů;
i) žádat soud a v přípravném řízení státního zástupce o informace o stavu
e) spolupracuje a radí se s Evropskou soudní sítí, přičemž mimo
vyřizování žádosti o mezinárodní justiční spolupráci, žádat je o
jiné využívá její databázi dokumentů a přispívá k jejímu zdokonalování;
odstranění průtahů a stanovit státnímu zástupci lhůtu pro vyřízení takové
f) v případech uvedených v čl. 3 odst. 2 a 3 pomáhá se souhlasem
žádosti,
kolegia při vyšetřování a stíhání týkajícím se příslušných
j) účastnit se společného vyšetřovacího týmu.
orgánů pouze jednoho členského státu;
g) v souladu se svými cíli a v rámci čl. 4 odst. 1 může v zájmu
zdokonalování spolupráce a koordinace příslušných orgánů
předávat žádosti o soudní pomoc, které
i) podává příslušný orgán některého členského státu;
ii) se týkají vyšetřování nebo stíhání vedeného tímto orgánem
v určité věci a
iii) vyžadují jeho zásah za účelem koordinace činnosti.
104/2013 § 30 odst. 1 Výměna informací s národním členem
(1) Orgány činné v trestním řízení poskytnou národnímu členovi bez
zbytečného odkladu informace nezbytné k plnění úkolů Eurojustu;
poskytnutí takových informací se považuje za žádost o součinnost
Eurojustu pouze, je-li to orgánem činným v trestním řízení výslovně
uvedeno. Tyto informace je možné předat ostatním národním členům
nebo cizozemským orgánům, je-li to potřebné k plnění jejich úkolů.
9534
Plnění úkolů Eurojustu jako kolegia
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
Jedná-li Eurojust jako kolegium,
a) může ohledně forem trestné činnosti a přestupků uvedených
v čl. 4 odst. 1 s odpovídajícím odůvodněním požádat příslušné
orgány dotyčných členských států, aby
i) zahájily vyšetřování nebo stíhání určitých činů;
ii) souhlasily s tím, že jeden z nich je schopen vést lépe
vyšetřování nebo stíhání určitých činů;
iii) koordinovaly svou činnost s příslušnými orgány dotyčných
členských států;
iv) na základě příslušných mechanismů spolupráce sestavily
společný vyšetřovací tým;
v) mu poskytly jakékoliv informace nezbytné k plnění jeho

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 8

Čl. 9 odst. 1

Čl. 9 odst. 2

Čl. 9 odst. 3

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
úkolů;
b) zajišťuje, aby se příslušné orgány členských států navzájem
informovaly o vyšetřování a stíhání, o kterých byl zpraven
a která mají dopad na úrovni Unie nebo by mohla mít dopad
na jiné než přímo zúčastněné členské státy;
c) pomáhá příslušným orgánům členských států na jejich žádost
při zajišťování co nejlepší koordinace vyšetřování a stíhání;
d) napomáhá ke zdokonalování spolupráce příslušných orgánů
členských států, zejména na základě analýz Europolu;
e) spolupracuje a radí se s Evropskou soudní sítí, přičemž mimo
jiné využívá její databázi dokumentů a přispívá k jejímu zdokonalování;
f) může pomáhat Europolu, zejména mu poskytovat stanoviska
na základě jím provedených analýz;
g) může v případech stanovených pod výše uvedenými písmeny
a), c) a d) zajišťovat logistickou podporu. Taková logistická
podpora může zahrnovat mimo jiné překladatelskou, tlumočnickou
a organizační pomoc při koordinačních schůzkách.
Odůvodnění
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
Rozhodnou-li se příslušné orgány dotyčného členského státu
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
nevyhovět žádosti uvedené v čl. 7 písm. a), sdělí Eurojustu své
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
rozhodnutí a jeho důvody, ledaže v případech uvedených v čl. 7
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
písm. a) bodě i), ii) a v) nemohou uvést důvody, protože
i) by to poškodilo zásadní zájmy národní bezpečnosti nebo
ii) by to ohrozilo úspěch probíhajícího vyšetřování nebo bezpečnost
konkrétních osob.
Národní členové
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
1. Národní členové Eurojustu podléhají ve věcech svého postavení
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
vnitrostátnímu právu svého členského státu. Délku funkčního
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
období národního člena určuje členský stát původu. Musí
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
však umožňovat řádný chod Eurojustu.
Veškerá výměna informací mezi Eurojustem a členskými státy,
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
včetně žádostí v rámci čl. 6 písm. a), probíhá prostřednictvím
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
národních členů.
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118

Každý členský stát určí povahu a rozsah soudních pravomocí,
které na svém území propůjčí svému národnímu členovi. V souladu

Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32002D0187.doc

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

str. 4 z 24

PT

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 9 odst. 4

Čl. 9 odst. 5

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
se svými mezinárodními závazky určí také právo národního
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
člena vstupovat do jednání se zahraničními soudními orgány. Při
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
jmenování národního člena, jakož i jindy v případě potřeby,
oznámí členský stát své rozhodnutí Eurojustu a generálnímu
sekretariátu Rady, aby o něm generální sekretariát mohl uvědomit
ostatní členské státy. Ty se zavazují přijmout a uznávat tímto
způsobem nabyté výsady do té míry, do jaké jsou slučitelné s jejich
mezinárodními závazky.
K splnění cílů Eurojustu musí mít národní člen přístup k informacím
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
obsaženým ve vnitrostátním trestním rejstříku nebo
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
v jakémkoli jiném rejstříku svého členského státu za stejných
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
podmínek, jaké jeho vnitrostátní právo stanoví pro státního
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
zástupce, soudce nebo policistu s rovnocennými pravomocemi.
Národní člen se může obracet přímo na příslušné orgány svého
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
členského státu.
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118

Čl. 9 odst. 6

Při plnění svých úkolů uvede národní člen v případě potřeby,
zda jedná v souladu se soudními pravomocemi, které mu byly
propůjčeny podle odstavce 3.

Čl. 10 odst. 1

1. Kolegium se skládá ze všech národních členů. Každý národní
člen má jeden hlas.
Na jednomyslně schválený návrh kolegia a po konzultaci se
společným kontrolním orgánem uvedeným v článku 23 ohledně
ustanovení o zpracování osobních údajů schválí Rada jednací řád
Eurojustu. Ustanovení jednacího řádu týkající se zpracování osobních
údajů může Rada schválit odděleně.
Jedná-li kolegium v souladu s čl. 7 písm. a), přijímá svá rozhodnutí
dvoutřetinovou většinou hlasů. Jiná rozhodnutí přijímá kolegium v
souladu s jednacím řádem.
V souladu s čl. 36 odst. 2 Smlouvy se Komise plně účastní
práce Eurojustu. Podílí se na jeho práci v oblastech spadajících do
její pravomoci.
Komise může být vyzvána k poskytnutí svých odborných znalostí
týkajících se činnosti Eurojustu při koordinaci vyšetřování
a stíhání.
Za účelem posílení spolupráce mezi Eurojustem a Komisí se
může Eurojust dohodnout s Komisí na potřebných praktických
ujednáních.

Čl. 10 odst. 2

Čl. 10 odst. 3
Čl. 11 odst. 1
Čl. 11 odst. 2
Čl. 11 odst. 3

Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 12 odst. 1

Čl. 12 odst. 2

Čl. 12 odst. 3

Čl. 13 odst. 1

Čl. 13 odst. 2

Čl. 14 odst. 1

Čl. 14 odst. 2

Čl. 14 odst. 3

čl. 14 odst. 4

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
Každý členský stát může dosadit či jmenovat jednoho nebo
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
více národních zpravodajů. Dosazení nebo jmenování zpravodaje
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
pro otázky terorismu má vysokou prioritu. Vztahy mezi národními
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
zpravodaji a příslušnými orgány členských států se řídí vnitrostátním
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
právem. Národní zpravodaj má pracoviště v členském státě, který jej
jmenoval.
Národní zpravodaj jmenovaný členským státem může působit jako
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
kontaktní místo Evropské soudní sítě.
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
Vztahy mezi národním členem a národním zpravodajem nevylučují
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
přímé vztahy mezi národním členem a jeho příslušnými orgány.
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
Výměna informací s členskými státy a mezi národními
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
členy
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
1. Příslušné orgány členských států si mohou s Eurojustem vyměňovat
veškeré informace potřebné k plnění jeho úkolů podle článku 5.
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
Národní členové Eurojustu jsou v souladu s článkem 9 oprávněni bez
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
předchozího zmocnění vyměňovat si mezi sebou nebo s příslušnými
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
orgány svých členských států veškeré informace potřebné k plnění jeho
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
úkolů.
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
Zpracování osobních údajů
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
1. V míře nezbytné k dosahování jeho cílů může Eurojust za účelem
plnění svých úkolů v rámci svých pravomocí zpracovávat osobní údaje
automatizovanými prostředky nebo ve strukturovaných ručně vedených
spisech.
Eurojust přijme nezbytná opatření k zaručení takové úrovně
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
ochrany údajů, která odpovídá přinejmenším úrovni ochrany
vyplývající z uplatňování zásad Úmluvy Rady Evropy ze dne
28. ledna 1981 ve znění pozdějších změn, které jsou mezi členskými
státy platné.
Eurojustem zpracovávané osobní údaje musí odpovídat účelům
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
zpracování, musí pro ně být relevantní a nesmějí k nim být
v nepoměru a musí být správné a aktuální vzhledem k informacím
poskytnutým příslušnými orgány členských států nebo
jiných partnerů v souladu s články 13 a 26. Eurojustem zpracovávané
osobní údaje musí být zpracovávány v dobré víře
a v souladu s právními předpisy.
V souladu s tímto rozhodnutím zřizuje Eurojust rejstřík údajů
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
o vyšetřováních a může zřizovat dočasné pracovní soubory obsahující

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 15 odst. 1

Čl. 15 odst. 2

Čl. 15 odst. 3

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
také osobní údaje.
Omezení zpracování osobních údajů
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
1. Při zpracování osobních údajů podle čl. 14 odst. 1 smí Eurojust
zpracovávat pouze následující osobní údaje osob, které jsou
podle vnitrostátních právních předpisů dotyčného členského
státu trestně vyšetřovány nebo stíhány pro jednu nebo více forem
trestné činnosti a přestupků stanovených v článku 4:
a) příjmení, rodné příjmení, jméno a případné přezdívky nebo
falešná jména;
b) datum a místo narození;
c) státní příslušnost;
d) pohlaví;
e) místo bydliště, povolání a místo pobytu dotyčné osoby;
f) čísla sociálního pojištění, řidičské průkazy, osobní doklady
a údaje o cestovním pasu;
g) údaje o právnických osobách, pokud obsahují údaje o
identifikovaných
nebo identifikovatelných fyzických osobách, které
jsou soudně vyšetřovány nebo stíhány;
h) bankovní účty a účty u jiných finančních institucí;
i) popis a druh údajných trestných činů nebo přestupků, datum
jejich spáchání, jejich trestní kvalifikace a stav jejich
vyšetřování;
j) skutečnosti poukazující na mezinárodní rozsah případu;
k) informace o podezření z účasti na zločinném spolčení.
2. Při zpracování osobních údajů podle čl. 14 odst. 1 smí Eurojust
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
zpracovávat pouze následující osobní údaje osob, které jsou
podle vnitrostátních právních předpisů dotyčného členského
státu považovány za svědky nebo oběti v trestním vyšetřování
nebo stíhání týkajícím se jedné nebo více forem trestné činnosti
a přestupků stanovených v článku 4:
a) příjmení, rodné příjmení, jméno a případné přezdívky nebo
falešná jména;
b) datum a místo narození;
c) státní příslušnost;
d) pohlaví;
e) místo bydliště, povolání a místo pobytu dotyčné osoby;
f) popis a druh trestných činů nebo přestupků, které se jich
týkají, datum jejich spáchání, jejich trestní kvalifikace a stav
jejich vyšetřování.
Ve výjimečných případech však smí Eurojust po omezenou
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32002D0187.doc

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

str. 7 z 24

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 15 odst. 4

Čl. 16 odst. 1

Čl. 16 odst. 2
Čl. 16 odst. 3

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
dobu zpracovávat i jiné osobní údaje týkající se okolností trestné
činnosti, pokud jsou bezprostředně důležité pro probíhající
vyšetřování, které Eurojust pomáhá koordinovat, a jsou do něj
zahrnuty, za předpokladu, že je zpracování těchto zvláštních
údajů v souladu s články 14 a 21.
O použití tohoto odstavce musí být neprodleně informován
úředník pro ochranu údajů podle článku 17.
Týkají-li se tyto jiné údaje svědků nebo obětí ve smyslu odstavce
2, přijímají rozhodnutí o jejich zpracování společně nejméně dva
národní členové.
4.
Automaticky či jinak zpracovávané osobní údaje odhalující
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo
filozofické přesvědčení, členství v odborech a údaje o zdravotním
stavu nebo pohlavním životě smí Eurojust zpracovávat pouze
tehdy, jsou-li takové údaje potřebné pro dotyčné vnitrostátní
vyšetřování, jakož i pro koordinaci v rámci Eurojustu. O použití tohoto
odstavce musí být neprodleně informován
úředník pro ochranu údajů.
Tyto údaje nesmějí být zpracovány v rejstříku uvedeném v čl. 16
odst. 1.
Týkají-li se tyto jiné údaje svědků nebo obětí ve smyslu odstavce
2, přijímá rozhodnutí o jejich zpracování kolegium.
Rejstřík a dočasné pracovní soubory
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
1. V zájmu dosahování svých cílů udržuje Eurojust automatizovaný
soubor údajů, který vytváří rejstřík údajů o vyšetřování a ve kterém
mohou být uchovávány jak údaje jiné než osobní, tak
i osobní údaje uvedené v čl. 15 odst. 1 písm. a) až i) a k) a odst. 2.
Účelem rejstříku je
a) podpora vedení a koordinace vyšetřování a stíhání, při kterém
Eurojust pomáhá, a zejména vzájemné provázání informací;
b) usnadnění přístupu k informacím o probíhajícím vyšetřování
a stíhání;
c) usnadnění dohledu nad zákonností zpracování osobních
údajů a nad jeho souladem s tímto rozhodnutím.
Rejstřík obsahuje odkazy na dočasné pracovní soubory vedené
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
v rámci Eurojustu.
Při výkonu svých povinností podle článků 6 a 7 smějí národní
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
členové Eurojustu zpracovávat údaje o jednotlivých případech, na
kterých pracují, v dočasném pracovním souboru. Přístup k pracovnímu
souboru musí být umožněn úředníkovi pro ochranu

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 17 odst. 1

Čl. 17 odst. 2

Čl. 17 odst. 3
Čl. 17 odst. 4

Čl. 18

Čl. 19 odst. 1

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
údajů, jakož i ostatním národním členům a zaměstnancům oprávněným
k přístupu k souborům, rozhodne-li o tom kolegium.
O každém novém pracovním souboru obsahujícím osobní údaje
musí být vyrozuměn úředník pro ochranu údajů.
Úředník pro ochranu údajů
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
1. Eurojust má zvláštního zaměstnance s funkcí úředníka pro
ochranu údajů. Při výkonu funkce úředníka pro ochranu údajů je
tento zaměstnanec přímo podřízen kolegiu. Při výkonu povinností
uvedených v tomto článku se neřídí pokyny od žádné osoby.
2. Úředník pro ochranu údajů má zejména tyto úkoly:
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
a) nezávisle ověřuje zákonnost zpracování osobních údajů
a o jeho soulad s ustanoveními tohoto rozhodnutí;
b) v souladu s pravidly, která budou stanovena v jednacím řádu,
a s bezpečnostními předpisy uvedenými v článku 22 kontroluje
vedení písemných záznamů o předávání a přijímání osobních
údajů, zejména pro účely čl. 19 odst. 3;
c) zajišťuje, aby byly dotyčné osoby na požádání poučeny
o svých právech v rámci tohoto rozhodnutí.
Při výkonu svých úkolů má úředník pro ochranu údajů přístup
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
k veškerým údajům zpracovávaným Eurojustem a do všech prostor
Eurojustu.
Pokud úředník pro ochranu údajů shledá, že zpracováním
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
údajů bylo porušeno toto rozhodnutí,
a) uvědomí o věci kolegium, které potvrdí přijetí této informace;
b) nevyřeší-li kolegium porušení v přiměřené lhůtě, oznámí věc
společnému kontrolnímu orgánu.
Oprávnění k přístupu k osobním údajům
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
Přístup k osobním údajům zpracovávaným Eurojustem pro účely
plnění cílů Eurojustu mají výhradně národní členové, jejich
asistenti uvedení v čl. 2 odst. 2 a oprávnění zaměstnanci
Eurojustu.
Právo na přístup k osobním údajům
104/2013 § 32 odst. 2 Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Eurojustem, může PT
1. Každý má za podmínek uvedených v tomto článku právo na
prostřednictvím Nejvyššího státního zastupitelství bezplatně požádat
přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Eurojustem.
Eurojust o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistí-li tato
osoba nebo se domnívá, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné s
ohledem na účel zpracování nebo jsou zpracovávány v rozporu s
právním předpisem Evropské unie2), může prostřednictvím Nejvyššího
státního zastupitelství požadovat, aby Eurojust odstranil takto vzniklý
stav, zejména aby osobní údaje blokoval, provedl jejich opravu,
doplnění nebo likvidaci.
9534

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 19 odst. 2

Čl. 19 odst. 3

Čl. 19 odst. 4

Čl. 19 odst. 5
Čl. 19 odst. 6

Čl. 19 odst. 7

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
Každý, kdo hodlá využít práva na přístup k osobním údajům
104/2013 § 32 odst. 2, (2) Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Eurojustem, může
PT
uchovávaným Eurojustem nebo na jejich kontrolu podle
3
prostřednictvím Nejvyššího státního zastupitelství bezplatně požádat
článku 20, může zdarma podat příslušnou žádost v členském
Eurojust o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistí-li tato
státu dle vlastního výběru u orgánu, který tento členský stát určí
osoba nebo se domnívá, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné s
k tomuto účelu, a tento orgán o žádosti neprodleně uvědomí
ohledem na účel zpracování nebo jsou zpracovávány v rozporu s
Eurojust.
právním předpisem Evropské unie2), může prostřednictvím Nejvyššího
státního zastupitelství požadovat, aby Eurojust odstranil takto vzniklý
stav, zejména aby osobní údaje blokoval, provedl jejich opravu,
doplnění nebo likvidaci.
(3) Nejvyšší státní zastupitelství žádosti uvedené v odstavci 2
neprodleně postoupí Eurojustu.
9534
Výkon práva osoby na přístup k jejím osobním údajům
104/2013 § 32
(2) Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Eurojustem, může
PT
uchovávaným Eurojustem nebo na jejich kontrolu se řídí právními
prostřednictvím Nejvyššího státního zastupitelství bezplatně požádat
předpisy a postupy členského státu, ve kterém osoba podá
Eurojust o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistí-li tato
žádost. Je-li však Eurojust schopen zjistit, který orgán členského
osoba nebo se domnívá, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné s
státu dotyčné údaje poskytl, může tento orgán požadovat, aby se
ohledem na účel zpracování nebo jsou zpracovávány v rozporu s
výkon práva na přístup k údajům řídil právem tohoto členského
právním předpisem Evropské unie2), může prostřednictvím Nejvyššího
státu.
státního zastupitelství požadovat, aby Eurojust odstranil takto vzniklý
stav, zejména aby osobní údaje blokoval, provedl jejich opravu,
doplnění nebo likvidaci.
(3) Nejvyšší státní zastupitelství žádosti uvedené v odstavci 2
neprodleně postoupí Eurojustu.
(4)Nesouhlasí-li osoba uvedená v odstavci 2 se způsobem vyřízení své
žádosti, může do 30 dnů od doručení rozhodnutí o takové žádosti
předložit věc k přezkoumání společnému kontrolnímu orgánu Eurojustu
9534
Přístup k osobním údajům se zamítne, pokud
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
a) poskytnutí přístupu může ohrozit některou z činností Eurojustu;
b) poskytnutí přístupu může ohrozit některé vnitrostátní
vyšetřování, při kterém Eurojust pomáhá;
c) poskytnutí přístupu může ohrozit práva a svobody třetích
osob.
Při rozhodování o poskytnutí tohoto přístupu se náležitě
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
přihlíží k postavení osob, které podaly žádost, ve vztahu k údajům
uchovávaným Eurojustem.
Žádosti vyřizují a jménem Eurojustu o nich rozhodují národní
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
členové, kteří jimi jsou dotčeni. Žádost musí být plně vyřízena do
tří měsíců od obdržení. Nedojdou-li členové ke shodě, předají
žádost kolegiu, které o ní rozhodne dvoutřetinovou většinou.
Je-li přístup k údajům zamítnut nebo nejsou-li Eurojustem
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 19 odst. 8

Čl. 19 odst. 9
Čl. 20 odst. 1

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
zpracovávány žádné osobní údaje o žadateli, Eurojust mu oznámí,
že provedl kontrolu osobních údajů, aniž by jakkoli naznačil, zda
žadatel je či není znám.
Není-li žadatel spokojen s odpovědí na svou žádost, může se
104/2013 § 32 odst. 4 Nesouhlasí-li osoba uvedená v odstavci 2 se způsobem vyřízení své
PT
proti rozhodnutí odvolat ke společnému kontrolnímu orgánu. Společný
žádosti, může do 30 dnů od doručení rozhodnutí o takové žádosti
kontrolní orgán přezkoumá, zda bylo rozhodnutí Eurojustu
předložit věc k přezkoumání společnému kontrolnímu orgánu Eurojustu
přijato v souladu s tímto rozhodnutím.
9534
Před přijetím rozhodnutí se Eurojust poradí s příslušnými
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
orgány činnými v trestním řízení. Následně jim prostřednictvím
příslušných národních členů sdělí obsah rozhodnutí.
Oprava a výmaz osobních údajů
104/2013 § 32 odst. 2 (2) Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Eurojustem, může
PT
1. Podle čl. 19 odst. 3 je každý oprávněn požádat Eurojust
prostřednictvím Nejvyššího státního zastupitelství bezplatně požádat
o opravu, zablokování nebo výmaz údajů o své osobě, pokud jsou
Eurojust o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistí-li tato
tyto údaje nesprávné či neúplné nebo pokud způsob jejich vložení
osoba nebo se domnívá, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné s
nebo uchovávání odporuje tomuto rozhodnutí.
ohledem na účel zpracování nebo jsou zpracovávány v rozporu s
právním předpisem Evropské unie2), může prostřednictvím Nejvyššího
státního zastupitelství požadovat, aby Eurojust odstranil takto vzniklý
stav, zejména aby osobní údaje blokoval, provedl jejich opravu,
doplnění nebo likvidaci.

Čl. 20 odst. 2

Eurojust oznámí žadateli, zda údaje o jeho osobě opravil,
zablokoval nebo vymazal. Není-li žadatel s odpovědí Eurojustu
spokojen, může věc do třiceti dnů od obdržení rozhodnutí Eurojustu
předložit společnému kontrolnímu orgánu.

Čl. 20 odst. 3

Na žádost příslušného orgánu členského státu, národního
člena nebo případného národního zpravodaje a na jejich odpovědnost
provede Eurojust v souladu se svým jednacím řádem
opravu nebo výmaz jím zpracovávaných osobních údajů, které
byly předány nebo vloženy tímto členským státem, jeho národním
členem nebo jeho národním zpravodajem. Příslušné orgány
členského státu a Eurojust, včetně národního člena a případného
národního zpravodaje, zajistí v této souvislosti dodržování zásad
uvedených v čl. 14 odst. 2 a 3 a v čl. 15 odst. 4.

Čl. 20 odst. 4

Pokud se prokáže, že Eurojustem zpracovávané osobní údaje
jsou nesprávné či neúplné, nebo pokud jejich vložení nebo uchovávání
odporuje tomuto rozhodnutí, provede Eurojust zablokování,
opravu nebo výmaz těchto údajů.

9534
104/2013

§ 32 odst. 4

(4)Nesouhlasí-li osoba uvedená v odstavci 2 se způsobem vyřízení své
žádosti, může do 30 dnů od doručení rozhodnutí o takové žádosti
předložit věc k přezkoumání společnému kontrolnímu orgánu Eurojustu

PT

9534
104/2013

§ 32 odst. 1

Orgán činný v trestním řízení nebo národní korespondent, který předal
Eurojustu osobní údaje, požádá Eurojust o jejich opravu nebo výmaz,
zjistí-li, že předané osobní údaje jsou nepřesné.

PT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

9534

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 20 odst. 5

Čl. 21 odst. 1
Čl. 21 odst. 2

Čl. 21 odst. 3

Čl. 21 odst. 4

Čl. 21 odst. 5

Čl. 22 odst. 1

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
V případech údajů uvedených v odstavcích 3 a 4 musí být
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
neprodleně informovány všechny subjekty, které je poskytly nebo
přijaly. Subjekty, které je přijaly, zajistí v souladu s předpisy, které
se na ně vztahují, opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů
ve vlastních systémech.
Lhůty pro uchovávání osobních údajů
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
1. Eurojust uchovává osobní údaje, které zpracovává, pouze po
dobu nezbytně nutnou pro dosahování svých cílů.
Eurojustem zpracované osobní údaje ve smyslu čl. 14 odst. 1
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
nesmějí být uchovávány po
a) dni, od kterého je v důsledku uplynutí promlčecí lhůty znemožněno
stíhání ve všech členských státech dotčených
vyšetřováním a stíháním;
b) dni, ve kterém nabude právní moci rozsudek v posledním
členském státě dotčeném vyšetřováním nebo stíháním, kvůli
kterému vznikla koordinace v rámci Eurojustu;
c) dni, ve kterém Eurojust a dotčené členské státy vzájemnou
dohodou uznaly nebo rozhodly, že již není třeba koordinace
vyšetřování a stíhání Eurojustem.
a) Dodržování lhůt pro uchovávání údajů uvedených
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
v odstavci 2 se průběžně vyhodnocuje pomocí vhodného
automatizovaného postupu. V každém případě se ale
vyhodnocení potřebnosti uchovávat údaje provádí každé
tři roky od jejich vložení.
b) Když uplyne některá ze lhůt pro uchovávání údajů uvedených
v odstavci 2, posoudí Eurojust potřebu jejich dalšího
uchovávání s ohledem na dosahování svých cílů a může
rozhodnout o jejich výjimečném uchování do příštího
vyhodnocení.
c) U údajů, které byly výjimečně uchovány v souladu s písmenem
b), se vyhodnocení potřebnosti jejich uchovávání
provádí každé tři roky.
Obsahuje-li soubor neautomatizované a nestrukturované
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
údaje, vrátí se všechny dokumenty ze souboru orgánu, který je
předal, a veškeré jejich kopie se zničí, jakmile uplyne lhůta pro
uchovávání posledního automatizovaného údaje v souboru.
U vyšetřování nebo stíhání, které Eurojust koordinoval, uvědomí
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
zúčastnění národní členové Eurojust a ostatní dotčené členské
státy o všech pravomocných soudních rozhodnutí týkajících
se dané věci, aby mohl být mimo jiné použit odst. 2 písm. b).
Ochrana údajů
101/2000 § 13 odst. 1 (1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby
PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 22 odst. 2

Čl. 23 odst. 1

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
1. Eurojust a jednotlivé členské státy v míře, v jaké se jich týkají
439/2004
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním
Eurojustem předané údaje, chrání při zpracování osobních údajů
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k
v rámci tohoto rozhodnutí osobní údaje proti náhodnému nebo
jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
protiprávnímu zničení, náhodné ztrátě nebo neoprávněnému
osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních
vyzrazení, pozměnění a přístupu, jakož i proti všem ostatním formám
údajů.
neoprávněného zpracování.
Jednací řád obsahuje technická opatření a organizační pravidla
Nerelevantní z hlediska transpozice.
potřebná k provádění tohoto rozhodnutí s ohledem na
ochranu údajů, a zejména opatření za účelem
a) zabránit neoprávněným osobám v přístupu k zařízení
používanému ke zpracovávání osobních údajů;
b) zabránit neoprávněnému čtení, kopírování, měnění nebo
mazání nosičů údajů;
c) zabránit neoprávněnému vkládání údajů a neoprávněnému
prohlížení, měnění nebo mazání uložených osobních údajů;
d) zabránit neoprávněným osobám využívajícím zařízení pro
přenos údajů v použití automatizovaných systémů zpracování
údajů;
e) zajistit, aby osoby oprávněné používat automatizovaný
systém zpracování údajů měly přístup pouze k údajům, na
které se vztahuje jejich přístupové oprávnění;
f) zajistit, aby bylo v případě přenosu údajů možné ověřit a zjistit,
kterým subjektům byly osobní údaje předány;
g) zajistit, aby bylo možné následně ověřit a zjistit, které osobní
údaje byly vloženy do automatizovaných systémů zpracování
údajů a kdo a kdy je vložil;
h) zabránit neoprávněnému čtení, kopírování, měnění nebo
mazání osobních údajů během přenosu osobních údajů
a během přepravy nosičů údajů.
Společný kontrolní orgán
104/2013 § 26
Společný kontrolní orgán Eurojustu
PT
1. Aby se zajistilo dodržování tohoto rozhodnutí při zpracování
Soudce do seznamu soudců, kteří mohou zasedat ve společném
osobních údajů, zřizuje se nezávislý společný kontrolní orgán ke
kontrolním orgánu Eurojustu jako členové nebo jako soudci ad hoc,
kolektivnímu dohledu nad činností Eurojustu podle článků 14 až
jmenuje s jeho souhlasem na návrh předsedy Nejvyššího soudu ministr
22. Pro plnění těchto úkolů má společný kontrolní orgán bezvýhradný
spravedlnosti z řad soudců Nejvyššího soudu a na návrh předsedy
přístup ke všem souborům, ve kterých jsou takové
Nejvyššího soudu jej odvolává. Délka jeho funkčního období je 3 roky,
osobní údaje zpracovávány. Eurojust poskytne společnému kontrolnímu
do funkce jej lze jmenovat i opakovaně.
orgánu veškeré informace z těchto souborů, o které
požádá, a všemi způsoby mu pomáhá při plnění jeho úkolů.
Společný kontrolní orgán se schází nejméně jednou za půl roku.
Sejde se také do tří měsíců po podání odvolání a jeho předseda jej
může svolat, když o to požádají nejméně dva členské státy.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 23 odst. 2
Čl. 23 odst. 3

Čl. 23 odst. 4
Čl. 23 odst. 5

Čl. 23 odst. 6
Čl. 23 odst. 7

Čl. 23 odst. 8
Čl. 23 odst. 9

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
Ke zřízení společného kontrolního orgánu jmenuje každý členský
stát v souladu se svým právním systémem do seznamu
soudců, kteří mohou ve společném kontrolním orgánu zasedat
jako členové nebo jako soudci ad hoc, jednoho soudce, který není
členem Eurojustu, nebo vyžaduje-li to jeho ústavní nebo státní
systém, osobu vykonávající rovnocennou funkci, která jí propůjčuje
dostatečnou míru nezávislosti. Doba jmenování nesmí být
kratší než 18 měsíců. Zrušení jmenování se řídí zásadami odvolání
z funkce platnými ve vnitrostátním právu členského státu
původu. Jmenování a odvolání se oznamuje jak Eurojustu, tak
generálnímu sekretariátu Rady.
9534
2. Společný kontrolní orgán se skládá ze tří stálých členů a ze
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
soudců ad hoc podle odstavce 4.
Soudce jmenovaný členským státem se stává stálým členem
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
jeden rok před zahájením předsednictví Rady tímto členským
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
státem a zůstává v této funkci po dobu 18 měsíců.
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
Společnému kontrolnímu orgánu předsedá soudce jmenovaný
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
členským státem, který předsedá Radě.
V orgánu zasedá také jeden nebo více soudců ad hoc, avšak
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
pouze po dobu přezkoumávání odvolání týkajícího se osobních
údajů pocházejících z členského státu, který je jmenoval.
Po dobu odvolacího řízení zůstává složení společného kontrolního
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
orgánu neměnné, i když stálí členové dosáhnou konce
funkčního období uvedeného v odstavci 3.
Každý člen a každý soudce ad hoc má jeden hlas. Při rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Společný kontrolní orgán přezkoumává odvolání podaná
v souladu s čl. 19 odst. 8 a čl. 20 odst. 2 a provádí kontrolní činnost
podle odst. 1 prvního pododstavce tohoto článku. Dojde-li
společný kontrolní orgán k názoru, že rozhodnutí přijaté Eurojustem
nebo způsob zpracování údajů Eurojustem nejsou slučitelné
s tímto rozhodnutím, oznámí věc Eurojustu a ten se musí
rozhodnutí společného kontrolního orgánu podřídit.
Rozhodnutí společného kontrolního orgánu jsou konečná
a pro Eurojust závazná.
Osoby jmenované členskými státy v souladu s odst. 1 třetím
pododstavcem přijmou pod vedením předsedy společného kontrolního
orgánu vnitřní jednací řád, který stanoví objektivní
kritéria jmenování členů orgánu pro účely přezkoumávání odvolání.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 23 odst. 10
Čl. 23 odst. 11
Čl. 23 odst. 12
Čl. 24 odst. 1

Čl. 24 odst. 2

Čl. 24 odst. 3

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
Náklady sekretariátu se hradí z rozpočtu Eurojustu. Sekretariát
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
společného kontrolního orgánu je při plnění svých úkolů
v rámci sekretariátu Eurojustu nezávislý.
Členové společného kontrolního orgánu jsou vázáni povinností
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
dodržovat důvěrnost údajů ve smyslu článku 25.
Společný kontrolní orgán předkládá Radě výroční zprávu.
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
Odpovědnost za neoprávněné nebo nesprávné zpracování
104/2013 § 32 odst. 5 Nárok na náhradu škody způsobené Eurojustem uplatňuje osoba, jejíž
PT
údajů
údaje jsou zpracovávány Eurojustem, ve státě, ve kterém má Eurojust
1. V souladu s vnitrostátním právem členského státu, ve kterém
sídlo.
má Eurojust sídlo, odpovídá Eurojust za škodu způsobenou kterékoli
osobě v důsledku neoprávněného nebo nesprávného zpracování
údajů, jichž je původcem.
9534
Žaloby proti Eurojustu ohledně odpovědnosti za škody uvedené
104/2013 §32 odst. 5
Nárok na náhradu škody způsobené Eurojustem uplatňuje osoba, jejíž
PT
v odstavci 1 se podávají soudům členského státu, ve kterém
údaje jsou zpracovávány Eurojustem, ve státě, ve kterém má Eurojust
má Eurojust sídlo.
sídlo.
9534
V souladu se svým vnitrostátním právem odpovídá každý
101/2000 § 21
(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo
PT
členský stát za škodu způsobenou kterékoli osobě v důsledku
439/2004
zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
neoprávněného nebo nesprávného zpracování údajů, jejichž je
468/2011
ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu
původcem a které byly předány Eurojustu.
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
nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování
příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
101/2000 § 25
Náhrada škody
V otázkách neupravených tímto zákonem se použije obecná úprava
odpovědnosti za škodu.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 25 odst. 1

Čl. 25 odst. 2
Čl. 25 odst. 3
Čl. 25 odst. 4
Čl. 26 odst. 1

Čl. 26 odst. 2

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
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.
Důvěrnost údajů
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1, jsou národní členové, jejich asistenti
ve smyslu čl. 2 odst. 2, zaměstnanci Eurojustu, případní
národní zpravodajové a úředník pro ochranu údajů vázáni povinností
dodržovat důvěrnost údajů.
Povinnost dodržovat důvěrnost údajů se vztahuje také na všechny
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
osoby a subjekty, které s Eurojustem spolupracují.
Povinnost dodržovat důvěrnost údajů platí i po skončení
funkce nebo zaměstnání nebo po ukončení činnosti osob uvedených
v odstavcích 1 a 2.
Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1, vztahuje se povinnost dodržovat
důvěrnost údajů na všechny údaje, které Eurojust obdrží.
Vztahy s partnery
1. Eurojust naváže a udržuje úzkou spolupráci s Europolem
v míře, v jaké je to nezbytné pro plnění úkolů Eurojustu a pro
dosahování jeho cílů, a s ohledem na nutnost zamezit zdvojení
úsilí. Základní prvky této spolupráce stanoví dohoda, kterou
schválí Rada po konzultaci se společným kontrolním orgánem,
pokud jde o ustanovení o ochraně osobních údajů.
Eurojust udržuje mimořádně úzké vztahy s Evropskou soudní
sítí, založené na vzájemných konzultacích a doplňkovosti, a to
především mezi národním členem, kontaktními místy tohoto
členského státu a případným národním zpravodajem. V zájmu
účinné spolupráce budou přijata tato opatření:
a) Eurojust má přístup k soustředěným informacím Evropské
soudní sítě v souladu s článkem 8 společné akce 98/428/SVV
a k telekomunikační síti zřízené v souladu s článkem 10 uvedené
společné akce;
b) odchylně od čl. 9 odst. 3 společné akce 98/428/SVV tvoří
sekretariát Evropské soudní sítě součást sekretariátu Eurojustu.
Pracuje jako oddělená, samostatná jednotka. Má možnost
využívat těch zdrojů Eurojustu, které jsou potřebné pro plnění
úkolů Evropské soudní sítě. Pravidla vztahující se na zaměstnance
Eurojustu se vztahují na členy sekretariátu Evropské

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118

NT

Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 26 odst. 3

Čl. 26 odst. 4

Čl. 26 odst. 5

Čl. 26 odst. 6

Čl. 27 odst. 1

Čl. 27 odst. 2

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
soudní sítě v míře, v jaké je to slučitelné s funkční samostatností
sekretariátu Evropské soudní sítě;
c) národní členové Eurojustu se mohou na pozvání Evropské
soudní sítě zúčastnit jejích schůzí. K účasti na schůzích Eurojustu
mohou být v jednotlivých případech přizvána kontaktní
místa Evropské soudní sítě.
Eurojust naváže a udržuje úzkou spolupráci s OLAF. Za tím
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
NT
účelem může OLAF přispívat k práci Eurojustu při koordinaci
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
postupů vyšetřování a stíhání v oblasti ochrany finančních zájmů
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
Společenství, a to buď na podnět Eurojustu, nebo na žádost OLAF,
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
pokud proti této spolupráci nejsou příslušné vnitrostátní orgány.
Aniž je dotčen článek 9, zajistí členské státy pro účely přijímání
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
NT
a předávání informací mezi Eurojustem a OLAF, aby byli národní
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
členové Eurojustu považováni za příslušné orgány členských
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
států, avšak výhradně pro účely nařízení (ES) č. 1073/1999
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 o vyšetřování prováděném
Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (1).
Výměnou informací mezi OLAF a národními členy není dotčena
povinnost poskytovat na základě těchto nařízení informace jiným
příslušným orgánům.
V zájmu plnění svých cílů může Eurojust navazovat vztahy
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
NT
a uskutečňovat výměnu jiných zkušeností než zkušeností operativní
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
povahy s jinými subjekty, zejména s mezinárodními organizacemi.
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
V jednotlivých případech může Eurojust spolupracovat se styčnými
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
NT
soudci nebo státními zástupci členských států ve smyslu
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
společné akce Rady 96/277/SVV ze dne 22. dubna 1996 o rámci
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
pro výměnu styčných soudců nebo státních zástupců ke zdokonalení
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
soudní spolupráce mezi členskými státy Evropské unie (2).
Výměna informací s partnery
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
1. V souladu s tímto rozhodnutím si Eurojust může vyměňovat
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
veškeré informace potřebné k plnění svých úkolů
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
a) se subjekty, které jsou příslušné na základě předpisů přijatých
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
v rámci Smluv;
b) s mezinárodními organizacemi a subjekty;
c) s orgány třetích zemí, které jsou příslušné k vyšetřování a stíhání
Před uskutečněním jakékoli výměny informací mezi Eurojustem
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
a subjekty uvedenými v odst. 1 písm. b) a c) musí k předání
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
informace udělit souhlas národní člen členského státu, který
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
informaci poskytl. V případě potřeby se národní člen poradí
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
s příslušnými orgány členských států.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 27 odst. 3

Čl. 27 odst. 4

Čl. 27 odst. 5

Čl. 27 odst. 6

Čl. 28 odst. 1
Čl. 28 odst. 2
Čl. 28 odst. 3

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
Eurojust může se souhlasem Rady uzavírat dohody o spolupráci
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
s třetími zeměmi a se subjekty uvedenými v odstavci 1. Tyto
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
dohody mohou zejména obsahovat ustanovení o mechanismu
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
vysílání styčných policistů, soudců nebo státních zástupců do
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
Eurojustu. Mohou také obsahovat ustanovení o výměně osobních
údajů. V takovém případě se Eurojust poradí se společným kontrolním
orgánem.
V zájmu řešení naléhavých záležitostí může Eurojust spolupracovat
se subjekty uvedenými v odst. 1 písm. b) a c) i bez uzavření
dohody, pokud jim v rámci této spolupráce nepředává osobní
údaje.
Aniž je dotčen odstavec 3, uskuteční se předání osobních
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
údajů Eurojustem subjektům uvedeným v odst. 1 písm. b) a orgánům
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
třetích zemí uvedených v odst. 1 písm. c), na které se nevztahuje
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
Úmluva Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981, pouze je-li
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
zajištěna dostatečně srovnatelná úroveň ochrany údajů.
Jakékoliv pozdější nedodržení nebo vysokou pravděpodobnost
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
nedodržení podmínek odstavce 4 třetími zeměmi nebo subjekty
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
uvedenými v odst. 1 písm. b) a c) musí Eurojust neprodleně
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
oznámit společnému kontrolnímu orgánu a dotyčným členským
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
státům. Společný kontrolní orgán může zastavit další výměnu
osobních údajů s danými subjekty do doby, než se přesvědčí, že
byla zjednána přiměřená náprava.
Při jednání v postavení národního člena může národní člen
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
PT
výjimečně a výhradně za účelem přijetí naléhavých opatření
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
k odvrácení nebezpečí bezprostředně ohrožujícího konkrétní
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
osobu nebo veřejnou bezpečnost provést výměnu informací obsahujících
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
osobní údaje, i když nejsou splněny podmínky odstavců
3 a 4. Za zákonnost povolení předání údajů odpovídá tento
národní člen. O případech předání údajů a jejich důvodech vede
národní člen záznamy. Předání údajů se povolí, pouze pokud se
příjemce zaváže použít je výhradně pro účely, pro které byly
předány.
Organizace a činnost
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
1. Za organizaci a činnost Eurojustu odpovídá kolegium.
Kolegium zvolí z řad národních členů předsedu a, uzná-li to za
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
nutné, nejvýše dva místopředsedy. Výsledky volby předloží ke
schválení Radě.
Předseda vykonává svou funkci jménem kolegia a pod jeho
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
dohledem; řídí jeho práci a dohlíží na každodenní vedení zajišťované
správním ředitelem. Jednací řád stanoví, v jakých případech

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 28 odst. 4
Čl. 28 odst. 5
Čl. 28 odst. 6
Čl. 29 odst. 1

Čl. 29 odst. 2
Čl. 29 odst. 3
Čl. 29 odst. 4
Čl. 29 odst. 5
Čl. 30 odst. 1

Čl. 30 odst. 2

Čl. 30 odst. 3

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
jsou jeho rozhodnutí nebo opatření podmíněna předchozím
schválením kolegiem nebo jeho uvědoměním.
Funkční období předsedy trvá tři roky. Předseda může být jednou
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
opětně zvolen. Funkční období případného místopředsedy
nebo místopředsedů určuje jednací řád.
Eurojustu je nápomocen sekretariát řízený správním ředitelem.
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
Eurojust vykonává nad svými zaměstnanci pravomoci svěřené
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
orgánu oprávněnému ke jmenování. V souladu s jednacím řádem
přijme kolegium vhodná pravidla k provedení tohoto odstavce.
Správní ředitel
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
1. Správního ředitele Eurojustu jmenuje kolegium jednomyslným
rozhodnutím. Kolegium sestaví výběrovou komisi, která po vyhlášení
výběrového řízení sepíše seznam uchazečů, ze kterého kolegium
vybere správního ředitele.
Funkční období správního ředitele trvá pět let. Může být jmenován
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
opakovaně.
Na správního ředitele se vztahují nařízení a předpisy platné
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
pro úředníky a jiné zaměstnance Evropských společenství.
Správní ředitel je podřízen kolegiu a jeho předsedovi, který
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
postupuje podle čl. 28 odst. 3. Odvolat z funkce jej může
dvoutřetinová většina kolegia.
Správní ředitel pod dohledem předsedy odpovídá za běžné
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
řízení Eurojustu a za řízení zaměstnanců.
Zaměstnanci
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
1. Na zaměstnance Eurojustu se vztahují nařízení a předpisy
platné pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství,
zejména ohledně jejich přijímání a postavení.
Zaměstnanci Eurojustu mohou být zaměstnanci přijímaní
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
v souladu s nařízeními a předpisy uvedenými v odstavci 1 s ohledem
na kritéria uvedená v článku 27 Služebního řádu úředníků
Evropských společenství stanoveného nařízením (EHS, Euratom,
ESUO) č. 259/68 (1), včetně kritéria rozložení podle zeměpisného
původu. Mají postavení stálých zaměstnanců, dočasných zaměstnanců
nebo místních zaměstnanců. Na žádost správního ředitele
a se souhlasem předsedy uděleným jménem kolegia mohou být
k Eurojustu prostřednictvím orgánů Společenství dočasně
přiděleni úředníci Společenství jako dočasní zaměstnanci. Členské
státy mohou k Eurojustu vysílat vnitrostátní odborníky.
K vysílání vnitrostátních odborníků přijme kolegium nezbytná
prováděcí pravidla.
Při výkonu svých úkolů jsou zaměstnanci podřízeni kolegiu;
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 31 odst. 1

Čl. 31 odst. 2
Čl. 32 odst. 1

Čl. 32 odst. 2
Čl. 33 odst. 1

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
dbají při tom na úkoly a poslání Eurojustu a nežádají ani
nepřijímají pokyny od žádné vlády, orgánu, organizace ani osoby
nepatřící k Eurojustu.
Překladatelská a tlumočnická pomoc
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
1. Na činnost Eurojustu se vztahují úřední jazykové předpisy
Unie.
Výroční zpráva Radě uvedená v čl. 32 odst. 1 druhém pododstavci
se sepisuje v úředních jazycích orgánů Unie.
Předkládání zpráv Evropskému parlamentu a Radě
1. Každý rok předseda jménem kolegia písemně informuje Radu
o činnosti a řízení Eurojustu, včetně rozpočtového hospodaření.
K tomuto účelu připraví kolegium výroční zprávu o činnosti
Eurojustu a o problémech boje proti trestné činnosti v Unii, které
vyplynuly v důsledku činnosti Eurojustu. Ve výroční zprávě může
Eurojust také činit návrhy na zlepšení soudní spolupráce v trestních
věcech.
Předseda rovněž předloží jakoukoliv zprávu či informaci o činnosti
Eurojustu, o kterou jej Rada případně požádá.
Předsednictví Rady předá každý rok Evropskému parlamentu
zprávu o práci Eurojustu a o činnosti společného kontrolního
orgánu.
Financování
1. Platy a požitky národních členů a asistentů uvedených v čl. 2
odst. 2 hradí jejich členské státy původu.

Čl. 33 odst. 2

Vyvíjejí-li národní členové činnost v rámci úkolů Eurojustu,
považují se výdaje spojené s touto činností za operativní výdaje
ve smyslu čl. 41 odst. 3 Smlouvy.

Čl. 34 odst. 1

Rozpočet
1. Pro každý rozpočtový rok, který odpovídá kalendářnímu roku,
se sestaví odhad všech příjmů a výdajů Eurojustu. Příjmy a výdaje
se zahrnou do rozpočtu obsahujícího plán pracovních míst, který
se předkládá rozpočtovému orgánu příslušnému pro souhrnný
rozpočet Evropské unie. Plán pracovních míst sestává z míst trvalé
a dočasné povahy a z poznámky o vyslaných vnitrostátních
odbornících a obsahuje počet, platovou třídu a kategorii zaměstnanců
zaměstnávaných Eurojustem v daném rozpočtovém roce.
Příjmy a výdaje rozpočtu Eurojustu musí být vyrovnané.
Aniž jsou dotčeny jiné zdroje, může být příjmem Eurojustu

Čl. 34 odst. 2
Čl. 34 odst. 3

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
Nerelevantní z hlediska transpozice.

PT

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT
NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 34 odst. 4

Čl. 35 odst. 1

Čl. 35 odst. 2
Čl. 35 odst. 3
Čl. 35 odst. 4

Čl. 36 odst. 1

Čl. 36 odst. 2
Čl. 37

Čl. 38 odst. 1

Čl. 38 odst. 2

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
příspěvek ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.
Výdaje Eurojustu zahrnují mimo jiné výdaje na tlumočníky
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
a překladatele, výdaje na bezpečnost, správní výdaje správní
a výdaje na infrastrukturu, provozní náklady a nájemné, cestovní
výdaje členů Eurojustu a jeho zaměstnanců a náklady vzniklé na
základě smluv se třetími osobami.
Sestavení rozpočtu
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
1. Správní ředitel každoročně sestavuje předběžný návrh rozpočtu
Eurojustu, ve kterém jsou pokryty výdaje následujícího rozpočtového
roku. Předběžný návrh předkládá kolegiu.
Každoročně nejpozději 1. března přijme kolegium návrh rozpočtu
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
na příští rok a předloží jej Komisi.
Na základě návrhu rozpočtu navrhne Komise v rámci rozpočtového
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
procesu výši ročního příspěvku do rozpočtu Eurojustu.
Na základě ročního příspěvku, určeného takto orgánem
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
příslušným pro souhrnný rozpočet Evropské unie, přijme kolegium
na začátku každého rozpočtového roku rozpočet Eurojustu
a přizpůsobí jej jednotlivým příspěvkům do rozpočtu Eurojustu
a prostředkům z jiných zdrojů.
Plnění rozpočtu a uvolnění
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
1. Rozpočet Eurojustu plní správní ředitel jakožto schvalující
osoba. O plnění rozpočtu informuje kolegium.
Každoročně nejpozději do 31. března předloží předseda za
pomoci správního ředitele Evropskému parlamentu, Účetnímu
dvoru a Komisi podrobné vyúčtování všech příjmů a výdajů za
předchozí rozpočtový rok. Účetní dvůr přezkoumá vyúčtování
v souladu s článkem 248 Smlouvy o založení Evropského společenství
Na doporučení Rady udělí Evropský parlament Eurojustu do
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
30. dubna roku n + 2 absolutorium za plnění rozpočtu.
Finanční nařízení o rozpočtu
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
Po obdržení stanovisek Komise a Účetního dvora přijme kolegium
v souladu s článkem 142 finančního nařízení o souhrnném
rozpočtu Evropských společenství (1) jednomyslně finanční
nařízení o rozpočtu Eurojustu.
Audit
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
1. Finanční kontrolor jmenovaný kolegiem provádí kontrolu
závazků a plateb veškerých výdajů a kontrolu stanovení a výběru
veškerých příjmů Eurojustu.
Kolegium jmenuje interního auditora odpovědného mimo jiné
za zajišťování řádného fungování systémů a postupů plnění rozpočtu

Nerelevantní z hlediska transpozice.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 38 odst. 3
Čl. 38 odst. 4
Čl. 39

Čl. 40
Čl. 41 odst. 1

Čl. 41 odst. 2

Čl. 41 odst. 3

32002D0187

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
v souladu s příslušnými mezinárodními normami. Interním
auditorem nesmí být schvalující osoba ani účetní. Kolegium může
o výkon této úlohy požádat interního auditora Komise.
Auditor předkládá Eurojustu zprávu o svých zjištěních a doporučeních
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
a její kopii zasílá Komisi. Na základě zprávy auditora
přijímá Eurojust nezbytná opatření vycházející z těchto doporučení
Na Eurojust se vztahují pravidla stanovená nařízením (ES)
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
č. 1073/1999. Kolegium přijme nezbytná prováděcí opatření.
Přístup k dokumentům
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
Na návrh správního ředitele a s ohledem na zásady a omezení
stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti
k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (2) přijme
kolegium pravidla pro přístup k dokumentům Eurojustu.
Územní působnost
Toto rozhodnutí se vztahuje na Gibraltar, který je zastupován
národním členem za Spojené království.
Přechodná ustanovení
1. Národní členové Prozatímní jednotky pro soudní spolupráci,
jmenovaní členskými státy podle rozhodnutí Rady
2000/799/SVV ze dne 14. prosince 2000 o zřízení Prozatímní
jednotky pro soudní spolupráci (3), převezmou úlohu národních
členů Eurojustu ve smyslu článku 2 tohoto rozhodnutí do konečného
jmenování národního člena dotyčného členského státu,
avšak nejpozději do konce druhého měsíce od nabytí účinku
tohoto rozhodnutí, kdy jejich funkce skončí.
Na tomto základě požívají národní členové Prozatímní jednotky
pro soudní spolupráci všech pravomocí národních členů
ve smyslu tohoto rozhodnutí.
Konečné jmenování národního člena nabývá účinku dnem, který
členský stát určí pro tento účel a úředně oznámí generálnímu
sekretariátu Rady.
V průběhu tří měsíců od nabytí účinku tohoto rozhodnutí
může členský stát prohlásit, že do dne uvedeného v článku 42
nebude uplatňovat některé články, zejména články 9 a 13,
z důvodu jejich neslučitelnosti s jeho vnitrostátními právními
předpisy. O takovém prohlášení uvědomí generální sekretariát
Rady členské státy a Komisi.
Dokud Rada neschválí jednací řád Eurojustu, přijímá kolegium
všechna svá rozhodnutí dvoutřetinovou většinou, kromě případů,

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118

NT

Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118

NT

Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení

NT
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Celex:

32002D0187

Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 41 odst. 4

Čl. 42

Čl. 43

Lhůta pro implementaci

6.9.2003

Úřední věstník

L 63
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
6.3.2002
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
pro které toto rozhodnutí stanoví jednomyslné rozhodování.
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
Členské státy zajistí, aby byla až do konečného ustavení Eurojustu
Nahrazeno rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
NT
přijata veškerá opatření k tomu, aby se všemi případy, kterými
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení
se zabývá Prozatímní jednotka pro soudní spolupráci,
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení
zejména v rámci koordinace vyšetřování a stíhání, mohli dále
boje proti závažné trestné činnosti, viz ST 32009D0426_131118
účinně zabývat národní členové. Národní členové sledují
přinejmenším stejné cíle a vykonávají přinejmenším stejné úlohy
jako Prozatímní jednotka pro soudní spolupráci.
Provedení
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
V případě potřeby uvedou členské státy své vnitrostátní právo do
souladu s tímto rozhodnutím co nejdříve a nejpozději do
6. září 2003.
Nabytí účinku
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropských společenství, aniž je dotčen článek 41. Tímto
dnem ukončí svou činnost Prozatímní jednotka pro soudní
spolupráci.

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis EU
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. Číslo.Sb.
č
1.
104/2013 O mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
2.
101/2000 O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
3.
89/2012
Občanský zákoník
4.
439/2004 Změna zákona o ochraně osobních údajů
5.
468/2011 Změna zákona o elektronických komunikacích
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č Číslo ID Předkladatel
.

1.

9534

MSp

Název předpisu

Účinnost
předpisu
1.1.2014
1.6.2000
1.1.2014
26.7.2004
1.1.2012

Název návrhu předpisu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
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Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy
1. 11. 2018

Předpokládané
datum předložení
vládě

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

1. 7. 2019

1. 7. 2020
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

32002F0584
Lhůta pro implementaci
31. 12. 2003
Úřední věstník
L 190
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
členskými státy
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
Definice evropského zatýkacího rozkazu a povinnost jej vykonat
104/2013 § 190
Evropský zatýkací rozkaz
PT
Evropským zatýkacím rozkazem se rozumí rozhodnutí
1. Evropský zatýkací rozkaz je soudní rozhodnutí, které vydal
a) soudu České republiky vydané za účelem zatčení a předání osoby z
některý členský stát proto, aby jiný členský stát zatkl a předal
jiného členského státu do České republiky k trestnímu stíhání nebo k
vyžádanou osobu za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření
odnětí svobody nebo ochranného opatření spojené s odnětím osobní
spojeného se zbavením osobní svobody, nebo
svobody.
b) justičního orgánu jiného členského státu vydané za účelem zatčení a
předání osoby do tohoto členského státu k trestnímu stíhání nebo k
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření
spojeného se zbavením osobní svobody.
104/2013
§
189
(1) Ustanovení dílů 1 až 3 této hlavy se užijí na předání osoby mezi PT
2. Členské státy vykonají evropský zatýkací rozkaz na základě
Českou republikou a jiným členským státem na základě evropského
zásady vzájemného uznávání a v souladu s ustanoveními tohoto
zatýkacího rozkazu a na související úkony.
rámcového rozhodnutí.

Čl. 1 odst. 3

3. Tímto rámcovým rozhodnutím není dotčena povinnost ctít
základní práva a obecné právní zásady zakotvené v článku 6
Smlouvy o Evropské unii.

Čl. 2 odst. 1

Oblast působnosti evropského zatýkacího rozkazu

(2) Podle ustanovení dílů 1 až 3 této hlavy se postupuje, pokud jiný
členský stát uplatňuje právní předpisy k provedení příslušného právního
předpisu Evropské unie8).
Irelevantní z hlediska transpozice
NT

104/2013

1. Evropský zatýkací rozkaz lze vydat v případech jednání, které lze
podle práva vystavujícího členského státu potrestat trestem odnětí
svobody nebo ochranným opatřením spojeným s odnětím osobní
svobody s horní hranicí sazby v délce nejméně 12 měsíců, nebo bylli již rozsudkem uložen trest nebo nařízeno ochranné opatření, v
případě trestu nebo ochranného opatření v délce nejméně čtyř
měsíců.

§ 193 odst. 2 (2) Evropský zatýkací rozkaz se vydává na stanoveném formuláři6) a PT
obsahuje náležitosti v něm uvedené. Evropský zatýkací rozkaz lze vydat
pro skutek, za který
a) lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody s horní hranicí trestní
sazby nejméně 1 rok nebo ochranné opatření spojené se zbavením
osobní svobody s nejvyšší délkou trvání nejméně 1 rok, nebo
b) má být vykonán nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné
opatření spojené se zbavením osobní svobody v délce nejméně 4 měsíce.

9534
Čl. 2 odst. 2

2. Níže uvedené trestné činy, které lze ve vystavujícím členském
státě potrestat trestem odnětí svobody nebo ochranným opatřením
spojeným s odnětím osobní svobody s horní hranicí sazby v délce
nejméně tři roky a které jsou vymezeny právem tohoto členského
státu, jsou důvodem pro předání na základě evropského zatýkacího
rozkazu podle podmínek tohoto rámcového rozhodnutí a bez ověření
oboustranné trestnosti tohoto činu:

104/2013

§ 207

Výjimky ze zásady oboustranné trestnosti

PT

V případě, kdy jde o předání pro skutek, za který je možné ve
vyžadujícím státu uložit nepodmíněný trest odnětí svobody s horní
hranicí trestní sazby nejméně 3 roky nebo ochranné opatření spojené se
zbavením osobní svobody s nejvyšší délkou trvání nejméně 3 roky a
který spočívá v jednání, jež orgán vyžadujícího státu označí v písmenu

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

32002F0584
Lhůta pro implementaci
31. 12. 2003
Úřední věstník
L 190
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
členskými státy
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
- účast na zločinném spolčení,
e) oddílu I. formuláře evropského zatýkacího rozkazu6), soud nezjišťuje,
zda skutek naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle práva
- terorismus,
České republiky, ledaže popis skutku nebo právní kvalifikace uvedené v
evropském zatýkacím rozkazu zjevně neodpovídají označenému jednání.
- 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 zájmy Evropských
společenství ve smyslu Úmluvy ze dne 26. července 1995 o ochraně
finančních zájmů Evropských společenství,
- praní výnosů z trestné činnosti,
- padělání měny včetně eura,
- počítačová trestná činnost,
- trestné činy 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, těžké ublížení 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,
- podvod,
- vydírání a vymáhání peněz za ochranu,
- výroba padělků a nedovolených napodobenin,
- padělání veřejných listin a obchodování s nimi,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32002F0584.doc

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

str. 2 z 52
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Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

32002F0584
Lhůta pro implementaci
31. 12. 2003
Úřední věstník
L 190
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
členskými státy
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
- padělání platebních prostředků,
- nedovolený obchod s hormonálními látkami a jinými
prostředky na podporu růstu,
- nedovolený obchod s jadernými a radioaktivními materiály,
- obchod s odcizenými vozidly,
- znásilnění,
- žhářství,
- trestné činy spadající do příslušnosti Mezinárodního
trestního soudu,
- únos letadla nebo plavidla,
- sabotáž.

Čl. 2 odst. 3

3. Rada může kdykoli po konzultaci s Evropským
parlamentem na základě podmínek stanovených v čl. 39 odst.
1 Smlouvy o Evropské unii jednomyslně rozhodnout o přidání
dalších kategorií trestných činů na seznam uvedený v odstavci
2. Rada přezkoumá s přihlédnutím ke zprávě, kterou předloží
Komise podle čl. 34 odst. 3, zda by měl být tento seznam
rozšířen nebo pozměněn.

Čl. 2 odst. 4

4. U jiných trestných činů než uvedených v odstavci 2 může
být předání podmíněno tím, že jednání, kvůli kterému byl
vydán evropský zatýkací rozkaz, představuje trestný čin podle
práva vykonávajícího členského státu, nezávisle na znacích
skutkové podstaty nebo popisu trestného činu.

Irelevantní z hlediska transpozice

104/2013

NT

§ 205 odst. 2 (2) Osoba se do vyžadujícího státu nepředá, pokud
PT
písm. e)
…
e) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle práva
České republiky a nejde o jednání uvedené v § 207; v případě daní,
poplatků, cel nebo měny nelze rozhodnout o nepředání 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 vyžadujícího státu,
…

9534
Čl. 3 odst. 1

Důvody pro povinné odmítnutí výkonu evropského zatýkacího
rozkazu
Justiční orgán členského státu, který má vykonat zatýkací rozkaz (dále
jen "vykonávající justiční orgán"), odmítne vykonat evropský zatýkací
rozkaz v těchto případech:

104/2013

§ 205 odst. 2 (2) Osoba se do vyžadujícího státu nepředá, pokud
PT
písm. c)
…
c) trestní stíhání pro týž skutek je v České republice nepřípustné v
důsledku amnestie, jestliže skutek spadá do působnosti trestního zákona,
…
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32002F0584
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Úřední věstník
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Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
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členskými státy
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
1. pokud se na trestný čin, pro který je zatýkací rozkaz vydán,
vztahuje ve vykonávajícím členském státě amnestie, pokud byl tento
stát příslušný ke stíhání tohoto trestného činu podle svého vlastního
trestního práva;
2. pokud má vykonávající justiční orgán informace, že vyžádaná
osoba byla pravomocně odsouzená za stejný čin členským státem za
předpokladu, že v případě odsouzení byl trest vykonán, právě je
vykonáván nebo podle práva členského státu, ve kterém byl vynesen
rozsudek, ho již nelze vykonat;

104/2013

Čl. 3 odst. 3

3. pokud osoba, na niž byl evropský zatýkací rozkaz vydán, není podle
práva vykonávajícího státu vzhledem ke svému věku trestně
odpovědná za jednání, pro které je zatýkací rozkaz vydán.

104/2013
57/2017

Čl. 4 odst. 1

Důvody, pro které je možné odmítnout výkon evropského zatýkacího
rozkazu
Vykonávající justiční orgán může odmítnout výkon evropského
zatýkacího rozkazu:

104/2013

1. pokud v některém z případů uvedených v čl. 2 odst. 4 nepředstavuje
jednání, pro které byl vydán evropský zatýkací rozkaz, trestný čin
podle práva vykonávajícího členského státu; avšak v případě daní,

§ 205 odst. 2 (2) Osoba se do vyžadujícího státu nepředá, pokud
PT
písm. i)
…
i) 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,
…
§ 203 odst. 9 (9) Státní zástupce ukončí předběžné šetření, pokud
PT
a) členský stát, který by mohl vydat evropský zatýkací rozkaz, přes
výzvu nedoručí evropský zatýkací rozkaz,
b) vyžadující stát ve stanovené lhůtě nedoplnil požadované informace,
c) osoba, o jejíž předání jde, zemřela,
d) osoba, o jejíž předání jde, by nebyla podle právního řádu České
republiky vzhledem ke svému věku trestně odpovědná,
e) osobu, o jejíž předání jde, nelze zadržet kvůli výsadě nebo imunitě,
pro kterou je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení,
f) osoba, o jejíž předání jde, se nezdržuje na území České republiky nebo
místo jejího pobytu není známo,
g) vyžadující stát odvolal evropský zatýkací rozkaz nebo jinak
informoval, že o předání osoby již nemá zájem, nebo
h) evropský zatýkací rozkaz byl doručen po právní moci rozhodnutí o
tom, že osoba, o jejíž předání jde, bude předána jinému státu podle této
hlavy, nebo po povolení vydání do jiného státu anebo po povolení
předání mezinárodnímu soudnímu orgánu.
§ 205 odst. 2 (2) Osoba se do vyžadujícího státu nepředá, pokud
PT
písm. e)
…
e) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle práva
České republiky a nejde o jednání uvedené v § 207; v případě daní,
poplatků, cel nebo měny nelze rozhodnout o nepředání 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 vyžadujícího státu,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
poplatků, cel nebo měny nelze odmítnout výkon evropského
…
zatýkacího rozkazu z toho důvodu, že právo vykonávajícího členského
státu neukládá tentýž druh daní, poplatků nebo cel nebo neobsahují
stejnou úpravu, pokud jde o daně, poplatky, cla a měny, jako právo
vystavujícího státu;
9534
104/2013

Čl. 4 odst. 2

2. pokud osoba, na niž se vztahuje evropský zatýkací rozkaz, je ve
vykonávajícím členském státě stíhána za stejný čin, jako je trestný čin,
pro který byl evropský zatýkací rozkaz vydán;

Čl. 4 odst. 3

3. pokud justiční orgány vykonávajícího členského státu rozhodly buď
nezahájit trestní stíhání kvůli trestnému činu, pro který byl evropský
zatýkací rozkaz vydán, nebo zastavit takové řízení, nebo byl-li v
členském státě vynesen proti vyžádané osobě za stejné jednání
pravomocný rozsudek, který zamezuje dalšímu trestnímu stíhání;

104/2013

Čl. 4 odst. 4

4. jsou-li trestní stíhání vyžádané osoby nebo výkon trestu podle práva
vykonávajícího členského státu promlčeny a jednání spadá do
pravomoci tohoto členského státu na základě jeho vlastního trestního
práva;

104/2013

Čl. 4 odst. 5

5. pokud má vykonávající justiční orgán informace, že vyžádaná
osoba byla pravomocně odsouzena za stejný čin třetím státem, za
podmínky, že v případě odsouzení byl trest vykonán, právě je
vykonáván nebo podle práva státu, který vynesl rozsudek, ho již nelze
vykonat;

104/2013

§ 205 odst. 2 (2) Osoba se do vyžadujícího státu nepředá, pokud
písm. g)
…
g) jde o předání osoby k trestnímu stíhání pro skutek, pro který se v
České republice proti téže osobě vede trestní řízení, nebo pro skutek,
který byl zcela nebo zčásti spáchán na území České republiky, kromě
případů, kdy je třeba dát přednost provedení trestního stíhání ve
vyžadujícím státu zejména z důvodu náležitého zjištění skutkového
stavu nebo z důvodů týkajících se trestu nebo ochranného opatření anebo
jejich výkonu,
…
§ 205 odst. 2 (2) Osoba se do vyžadujícího státu nepředá, pokud
písm. h)
…
h) 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,
…
§ 205 odst. 2 (2) Osoba se do vyžadujícího státu nepředá, pokud
písm. f)
…
f) trestní odpovědnost nebo výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody
jsou podle právního řádu České republiky promlčeny, jestliže skutek
spadá do působnosti trestního zákona,
…
§ 205 odst. 2 (2) Osoba se do vyžadujícího státu nepředá, pokud
písm. i)
…
i) 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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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…
6. byl-li evropský zatýkací rozkaz vydán za účelem výkonu trestu 104/2013 § 195
Zamítne-li předávající stát předání osoby k výkonu nepodmíněného PT
odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s odnětím osobní
trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením
osobní svobody z důvodu, že je tato osoba jeho občanem, má na jeho
svobody, vyžádaná osoba se zdržuje ve vykonávajícím členském státě,
území trvalý pobyt nebo se na něm zdržuje, předseda senátu poskytne
je jeho státním příslušníkem nebo zde má trvalé bydliště a tento stát se
příslušnému orgánu předávajícího státu nezbytnou součinnost za účelem
zaváže provést výkon trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření
výkonu rozhodnutí v tomto státu.
spojeného s odnětím osobní svobody v souladu se svým vnitrostátním
právem;

Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 4 odst. 6

104/2013

§ 205 odst. 2 (2) Osoba se do vyžadujícího státu nepředá, pokud
písm. b)
…
b) je státním občanem České republiky nebo občanem jiného členského
státu s trvalým pobytem na území České republiky, evropský zatýkací
rozkaz byl vydán za účelem předání k výkonu nepodmíněného trestu
odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní
svobody, jsou splněny podmínky pro uznání a výkon rozhodnutí, kterým
byl uložen takový trest nebo takové ochranné opatření, na území České
republiky a tato osoba před soudem do protokolu prohlásí, že nesouhlasí
s výkonem tohoto trestu nebo ochranného opatření ve vyžadujícím státu,
§ 205 odst. 2 (2) Osoba se do vyžadujícího státu nepředá, pokud
PT
písm. g)
…
g) jde o předání osoby k trestnímu stíhání pro skutek, pro který se v
České republice proti téže osobě vede trestní řízení, nebo pro skutek,
který byl zcela nebo zčásti spáchán na území České republiky, kromě
případů, kdy je třeba dát přednost provedení trestního stíhání ve
vyžadujícím státu zejména z důvodu náležitého zjištění skutkového
stavu nebo z důvodů týkajících se trestu nebo ochranného opatření anebo
jejich výkonu,
…
§8
Subsidiární zásada univerzality
PT
(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
předání pachatele k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu, požádal o

Čl. 4 odst.
písm. a)

7

7. vztahuje-li se evropský zatýkací rozkaz na trestné činy, které
a) byly podle práva vykonávajícího členského státu spáchány zcela
nebo zčásti na území vykonávajícího členského státu nebo na místě,
které se za toto území považuje, nebo

104/2013

Čl. 4 odst.
písm. b)

7

b) byly spáchány mimo území vystavujícího členského státu a právo
vykonávajícího členského státu neumožňuje stíhání za stejné trestné
činy, byly-li spáchány mimo jeho území.

40/2009,
ve znění
420/2011
105/2013

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32002F0584.doc

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

str. 6 z 52

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

32002F0584
Lhůta pro implementaci
31. 12. 2003
Úřední věstník
L 190
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
členskými státy
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
provedení trestního stíhání pachatele v České republice.
(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.
(3) Pachateli však nelze uložit trest přísnější, než jaký stanoví zákon
státu, na jehož území byl trestný čin spáchán.
104/2013

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 2

Záruky, které musí v určitých případech poskytnout vystavující
členský stát
Výkon evropského zatýkacího rozkazu vykonávajícím justičním
orgánem může podle práva vykonávajícího členského státu podléhat
těmto podmínkám:
1. byl-li evropský zatýkací rozkaz vydán za účelem výkonu trestu
odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s odnětím osobní
svobody, které byly uloženy rozhodnutím vyneseným v nepřítomnosti,
a nebyla-li dotyčná osoba předvolána osobně nebo jinak informována
o dnu a místu jednání, které vedlo k rozhodnutí vynesenému v
nepřítomnosti, může být předání podmíněno tím, že vystavující
justiční orgán poskytne přiměřenou záruku, že osoba, na kterou se
vztahuje evropský zatýkací rozkaz, bude mít možnost požádat ve
vystavujícím členském státě o obnovu řízení a být přítomna soudnímu
jednání;
Záruky, které musí v určitých případech poskytnout vystavující
členský stát
Výkon evropského zatýkacího rozkazu vykonávajícím justičním
orgánem může podle práva vykonávajícího členského státu podléhat
těmto podmínkám:

9224
9534

§ 205 odst. 2 (2) Osoba se do vyžadujícího státu nepředá, pokud
písm. e)
…
e) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle práva
České republiky a nejde o jednání uvedené v § 207; v případě daní,
poplatků, cel nebo měny nelze rozhodnout o nepředání 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 vyžadujícího státu,
…
Článek 5 odst. 1 byl zrušen rámcovým rozhodnutím 2009/299/SVV NT
(Celex: 32009F0299)

Irelevantní z hlediska transpozice

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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2. lze-li trestný čin, na jehož základě byl vydán evropský zatýkací
rozkaz, potrestat doživotním trestem odnětí svobody nebo doživotním
ochranným opatřením spojeným s odnětím osobní svobody, může být
výkon uvedeného zatýkacího rozkazu podmíněn tím, že právní systém
vystavujícího členského státu umožňuje přezkoumat uložený trestu
nebo nařízené opatření na žádost nebo nejpozději po 20 letech, nebo
udělit milost, o kterou může osoba požádat na základě práva nebo
praxe vystavujícího členského státu, za účelem upuštění od výkonu
tohoto trestu nebo opatření;
3. je-li osoba, na kterou se vztahuje evropský zatýkací rozkaz za
účelem trestního stíhání, státním příslušníkem vykonávajícího
členského státu nebo zde má trvalé bydliště, může být předání
podmíněno tím, že osoba bude po vyslechnutí vrácena do
vykonávajícího členského státu, aby zde vykonala trest odnětí
svobody nebo ochranné opatření spojené s odnětím osobní svobody
uložené ve vystavujícím členském státě.

104/2013
57/2017

104/2013
57/2017

Čl. 6 odst. 1

Určení příslušných justičních orgánů

104/2013

1. Vystavujícím justičním orgánem je justiční orgán vystavujícího
členského státu, který je příslušný pro vydání evropského zatýkacího
rozkazu podle práva tohoto státu.

Čl. 6 odst. 2

2. Vykonávajícím justičním orgánem je justiční orgán vykonávajícího
členského státu, který je příslušný k výkonu evropského zatýkacího
rozkazu podle práva tohoto státu.

104/2013

§ 203 odst. 6 (6) Je-li osoba, o jejíž předání jde, státním občanem České republiky PT
nebo občanem jiného členského státu s trvalým pobytem na území České
republiky a evropský zatýkací rozkaz byl vydán za účelem předání k
trestnímu stíhání, vyžádá státní zástupce od příslušného orgánu
vyžadujícího státu ujištění, že této osobě bude umožněn výkon
nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření
spojeného se zbavením osobní svobody v České republice, pokud jí bude
uložen takový druh trestu nebo ochranného opatření a po vynesení
rozsudku nevysloví souhlas s výkonem trestu nebo ochranného opatření
ve vyžadujícím státě.
§ 205 odst. 2 (2) Osoba se do vyžadujícího státu nepředá, pokud
písm. a)
a) je státním občanem České republiky nebo občanem jiného členského
státu s trvalým pobytem na území České republiky, evropský zatýkací
rozkaz byl vydán za účelem předání k trestnímu stíhání a příslušný orgán
vyžadujícího státu neposkytl dostatečné ujištění podle § 203 odst. 6,
…
§ 190
Evropský zatýkací rozkaz
PT
Evropským zatýkacím rozkazem se rozumí rozhodnutí
a) soudu České republiky vydané za účelem zatčení a předání osoby z
jiného členského státu do České republiky k trestnímu stíhání nebo k
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření
spojeného se zbavením osobní svobody, nebo
b) justičního orgánu jiného členského státu vydané za účelem zatčení a
předání osoby do tohoto členského státu k trestnímu stíhání nebo k
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření
spojeného se zbavením osobní svobody.
§ 192

Příslušnost soudu
PT
Soudem příslušným k postupu podle tohoto dílu je soud, který vede
trestní řízení, a v přípravném řízení soud příslušný podle § 26 trestního
řádu, pokud není dále stanoveno jinak.
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Čl. 6 odst. 3

3. Každý členský stát informuje generální sekretariát Rady o
příslušném justičním orgánu podle jeho práva.

Čl. 7 odst. 1

Účast ústředního orgánu

Irelevantní z hlediska transpozice

104/2013

§ 191 odst. 1 (1) Ministerstvo na základě žádosti soudu poskytne součinnost při PT
zjišťování informací z jiného členského státu potřebných pro vydání
evropského zatýkacího rozkazu nebo v souvislosti s rozhodováním o
předání. Nejvyšší státní zastupitelství na základě žádosti státního
zástupce poskytne takovou součinnost v souvislosti s podáním návrhu na
vydání evropského zatýkacího rozkazu nebo v souvislosti s předběžným
šetřením.

104/2013

§ 8 odst. 6

104/2013

§ 193 odst. 2 (2) Evropský zatýkací rozkaz se vydává na stanoveném formuláři6) a PT
obsahuje náležitosti v něm uvedené. Evropský zatýkací rozkaz lze vydat
pro skutek, za který

1. Každý členský stát může určit jeden nebo více ústředních orgánů,
dovoluje-li to jeho právní systém, které budou nápomocny příslušným
justičním orgánům.

Čl. 7 odst. 2

Čl. 8 odst.
písm. a)

2. Členský stát může, je-li to nezbytné kvůli organizaci jeho vnitřního
soudního systému, učinit jeden nebo více ústředních orgánů
odpovědnými za správní doručení a převzetí evropského zatýkacího
rozkazu a za další související úřední písemný styk.
Členský stát, který hodlá využít možností uvedených v tomto článku,
sdělí generálnímu sekretariátu Rady informace o určeném ústředním
orgánu nebo ústředních orgánech. Tyto údaje jsou závazné pro
všechny orgány vystavujícího členského státu.
1

Obsah a forma evropského zatýkacího rozkazu

NT

1. Evropský zatýkací rozkaz obsahuje v souladu s formulářem
uvedeným v příloze tyto údaje:
a) totožnost a státní příslušnost vyžádané osoby;

(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.
Irelevantní z hlediska transpozice.
NT

a) lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody s horní hranicí trestní
sazby nejméně 1 rok nebo ochranné opatření spojené se zbavením
osobní svobody s nejvyšší délkou trvání nejméně 1 rok, nebo
b) má být vykonán nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné
opatření spojené se zbavením osobní svobody v délce nejméně 4 měsíce.

Čl. 8 odst.
písm. b)

1

b) název, adresu, číslo telefonu a faxu a e-mailovou adresu
vystavujícího justičního orgánu;

104/2013

§ 193 odst. 2 (2) Evropský zatýkací rozkaz se vydává na stanoveném formuláři6) a PT
obsahuje náležitosti v něm uvedené. Evropský zatýkací rozkaz lze vydat
pro skutek, za který

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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a) lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody s horní hranicí trestní
sazby nejméně 1 rok nebo ochranné opatření spojené se zbavením
osobní svobody s nejvyšší délkou trvání nejméně 1 rok, nebo

Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 8 odst.
písm. c)

1

c) údaj o tom, zda existuje vykonatelný rozsudek, zatýkací rozkaz nebo
jiné vykonatelné soudní rozhodnutí se stejným účinkem v oblasti
působnosti článků 1 a 2;

104/2013

b) má být vykonán nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné
opatření spojené se zbavením osobní svobody v délce nejméně 4 měsíce.
§ 193 odst. 2 (2) Evropský zatýkací rozkaz se vydává na stanoveném formuláři6) a PT
obsahuje náležitosti v něm uvedené. Evropský zatýkací rozkaz lze vydat
pro skutek, za který
a) lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody s horní hranicí trestní
sazby nejméně 1 rok nebo ochranné opatření spojené se zbavením
osobní svobody s nejvyšší délkou trvání nejméně 1 rok, nebo

Čl. 8 odst.
písm. d)

1

d) povahu a právní kvalifikaci trestného činu, zejména s ohledem na
článek 2;

104/2013

b) má být vykonán nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné
opatření spojené se zbavením osobní svobody v délce nejméně 4 měsíce.
§ 193 odst. 2 (2) Evropský zatýkací rozkaz se vydává na stanoveném formuláři6) a PT
obsahuje náležitosti v něm uvedené. Evropský zatýkací rozkaz lze vydat
pro skutek, za který
a) lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody s horní hranicí trestní
sazby nejméně 1 rok nebo ochranné opatření spojené se zbavením
osobní svobody s nejvyšší délkou trvání nejméně 1 rok, nebo
b) má být vykonán nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné
opatření spojené se zbavením osobní svobody v délce nejméně 4 měsíce.

Čl. 8 odst.
písm. e)

1

e) popis okolností, za kterých byl trestný čin spáchán, včetně doby,
místa a míry účasti vyžádané osoby na trestném činu;

104/2013

§ 193 odst. 2 (2) Evropský zatýkací rozkaz se vydává na stanoveném formuláři6) a PT
obsahuje náležitosti v něm uvedené. Evropský zatýkací rozkaz lze vydat
pro skutek, za který
a) lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody s horní hranicí trestní
sazby nejméně 1 rok nebo ochranné opatření spojené se zbavením
osobní svobody s nejvyšší délkou trvání nejméně 1 rok, nebo
b) má být vykonán nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné
opatření spojené se zbavením osobní svobody v délce nejméně 4 měsíce.

Čl. 8 odst.
písm. f)

1

f) uložený trest, existuje-li pravomocný rozsudek, nebo stanovené
trestní sazby pro daný trestný čin podle práva vystavujícího členského

104/2013

§ 193 odst. 2 (2) Evropský zatýkací rozkaz se vydává na stanoveném formuláři6) a PT
obsahuje náležitosti v něm uvedené. Evropský zatýkací rozkaz lze vydat

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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státu;
pro skutek, za který

Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

a) lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody s horní hranicí trestní
sazby nejméně 1 rok nebo ochranné opatření spojené se zbavením
osobní svobody s nejvyšší délkou trvání nejméně 1 rok, nebo
b) má být vykonán nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné
opatření spojené se zbavením osobní svobody v délce nejméně 4 měsíce.
Čl. 8 odst.
písm. g)

1

g) pokud možno, jiné následky trestného činu.

104/2013

§ 193 odst. 2 (2) Evropský zatýkací rozkaz se vydává na stanoveném formuláři6) a PT
obsahuje náležitosti v něm uvedené. Evropský zatýkací rozkaz lze vydat
pro skutek, za který
a) lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody s horní hranicí trestní
sazby nejméně 1 rok nebo ochranné opatření spojené se zbavením
osobní svobody s nejvyšší délkou trvání nejméně 1 rok, nebo
b) má být vykonán nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné
opatření spojené se zbavením osobní svobody v délce nejméně 4 měsíce.

Čl. 8 odst. 2

2. Evropský zatýkací rozkaz musí být přeložen do úředního jazyka
nebo jednoho z úředních jazyků vykonávajícího členského státu.
Každý členský stát může při přijetí tohoto rámcového rozhodnutí nebo
kdykoli poté uvést v prohlášení, které uloží u generálního sekretariátu
Rady, že přijme překlad do jednoho nebo více jiných úředních jazyků
orgánů Evropských společenství.

104/2013

§ 193 odst. 6 (6) Soud doručí evropský zatýkací rozkaz Policejnímu prezidiu České PT
republiky s žádostí o pořízení záznamu v Schengenském informačním
systému za účelem zatčení a vydání nebo předání osoby a vyhlášení
pátrání v členských státech nepřipojených k Schengenskému
informačnímu systému. Je-li známo, kde se osoba nachází, doručí soud
evropský zatýkací rozkaz také příslušnému orgánu předávajícího státu s
překladem do úředního jazyka tohoto státu nebo do jiného jazyka, v
němž je tento stát ochoten evropský zatýkací rozkaz přijmout.

9534
KAPITOLA 2
POSTUP PŘEDÁVÁNÍ
Čl. 9 odst. 1

Doručení evropského zatýkacího rozkazu
1. Je-li známo místo pobytu vyžádané osoby, může vystavující justiční
orgán doručit evropský zatýkací rozkaz přímo vykonávajícímu
justičnímu orgánu

104/2013

§ 193 odst. 6 (6) Soud doručí evropský zatýkací rozkaz Policejnímu prezidiu České PT
republiky s žádostí o pořízení záznamu v Schengenském informačním
systému za účelem zatčení a vydání nebo předání osoby a vyhlášení
pátrání v členských státech nepřipojených k Schengenskému
informačnímu systému. Je-li známo, kde se osoba nachází, doručí soud
evropský zatýkací rozkaz také příslušnému orgánu předávajícího státu s
překladem do úředního jazyka tohoto státu nebo do jiného jazyka, v

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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němž je tento stát ochoten evropský zatýkací rozkaz přijmout.

Čl. 9 odst. 2

2. Vystavující justiční orgán může v každém případě rozhodnout o
pořízení záznamu o vyžádané osobě v Schengenském informačním
systému (SIS).

Čl. 9 odst. 3

3. Tento záznam se pořizuje podle článku 95 Úmluvy ze dne 19.
června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985
o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích. Pořízení
záznamu v Schengenském informačním systému je rovnocenné
evropskému zatýkacímu rozkazu, ke kterému jsou přiloženy údaje
stanovené v čl. 8 odst. 1.
Po přechodnou dobu, dokud nebude SIS schopen předávat všechny
údaje uvedené v článku 8, je pořízení záznamu rovnocenné
evropskému zatýkacímu rozkazu až do doby, dokud vykonávající
justiční orgán neobdrží v řádné a náležité formě originál.

Čl. 10 odst. 1

Postupy pro doručování evropského zatýkacího rozkazu
1. Nezná-li vystavující justiční orgán příslušný vykonávající justiční
orgán, provede potřebné pátrání, včetně pátrání prostřednictvím
kontaktních míst Evropské soudní sítě [8], za účelem získání

9534
104/2013

§ 193 odst. 6 (6) Soud doručí evropský zatýkací rozkaz Policejnímu prezidiu České PT
republiky s žádostí o pořízení záznamu v Schengenském informačním
systému za účelem zatčení a vydání nebo předání osoby a vyhlášení
pátrání v členských státech nepřipojených k Schengenskému
informačnímu systému. Je-li známo, kde se osoba nachází, doručí soud
evropský zatýkací rozkaz také příslušnému orgánu předávajícího státu s
překladem do úředního jazyka tohoto státu nebo do jiného jazyka, v
němž je tento stát ochoten evropský zatýkací rozkaz přijmout.

9534
104/2013

§ 37

Záznam za účelem zatčení a vydání nebo předání
PT
(1) Záznam pořízený v Schengenském informačním systému za účelem
zatčení a vydání nebo předání osoby, který obsahuje náležitosti uvedené
ve formuláři evropského zatýkacího rozkazu6), má pro účely předávacího
řízení stejné účinky jako evropský zatýkací rozkaz; pořízení takového
záznamu zároveň nahrazuje zaslání originálu evropského zatýkacího
rozkazu státu, v němž se nachází osoba, o jejíž předání jde.
(2) Záznam pořízený v Schengenském informačním systému za účelem
zatčení a vydání nebo předání osoby nahrazuje pro účely vydávacího
řízení ve vztahu k členským státům, které se na základě schengenských
předpisů účastní schengenské spolupráce, a přidruženým státům zaslání
žádosti o uvalení předběžné vazby.
(3) Byl-li pořízen záznam v Schengenském informačním systému za
účelem zatčení a vydání nebo předání osoby, má se za to, že jsou známy
dostatečné informace uvedené v § 92 odst. 3.
(4) Nejvyšší státní zastupitelství může za účelem přiřazení označení
zakazujícího zadržení osoby k záznamu pořízenému v Schengenském
informačním systému za účelem zatčení a vydání nebo předání osoby
vymezit pokynem pro Policejní prezidium České republiky případy
stejného druhu, u nichž je vydání nebo předání osoby na základě
evropského zatýkacího rozkazu vyloučeno z důvodu zákonné překážky.
(5) Ustanovení odstavců 1 a 4 platí přiměřeně i pro předávací řízení
podle části páté hlavy II dílu 4.

104/2013

§ 34 odst. 1

EVROPSKÁ JUSTIČNÍ SÍŤ
PT
§ 34
(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
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informací z vykonávajícího členského státu.
povinny v rámci svých pravomocí za tímto účelem poskytnout
součinnost.
104/2013

§ 191 odst. 1 (1) Ministerstvo na základě žádosti soudu poskytne součinnost při
zjišťování informací z jiného členského státu potřebných pro vydání
evropského zatýkacího rozkazu nebo v souvislosti s rozhodováním o
předání. Nejvyšší státní zastupitelství na základě žádosti státního
zástupce poskytne takovou součinnost v souvislosti s podáním návrhu na
vydání evropského zatýkacího rozkazu nebo v souvislosti s předběžným
šetřením.

9534
104/2013

§ 8 odst. 5

3. Nelze-li použít služeb SIS, může vystavující justiční orgán požádat
o doručení evropského zatýkacího rozkazu Interpol.

104/2013

§ 8 odst. 6

4. Vystavující justiční orgán může doručit evropský zatýkací rozkaz
jakýmkoli bezpečným prostředkem, který umožňuje vyhotovit
písemný záznam, za podmínek umožňujících vykonávajícímu
členskému státu ověřit jeho pravost.

104/2013

§8

Čl. 10 odst. 2

2. Přeje-li si to vystavující justiční orgán, lze doručení provést
prostřednictvím bezpečného telekomunikačního systému Evropské
soudní sítě.

Čl. 10 odst. 3

Čl. 10 odst. 4

(5) Nesnese-li věc zjevně odkladu a nejsou-li pochybnosti o PT
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 PT
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.
Formy styku s cizozemskými orgány
PT
(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,
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
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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.
5. Veškeré obtíže týkající se doručení nebo pravosti dokumentu
potřebného pro výkon evropského zatýkacího příkazu se projednají
přímo mezi dotyčnými justičními orgány nebo popřípadě
prostřednictvím ústředních orgánů členských států.

9224
104/2013

§ 193 odst. 7 (7) Na žádost příslušného orgánu předávajícího státu poskytne soud PT
dodatkové informace a doplnění potřebná pro účely rozhodnutí o
předání. V přípravném řízení poskytne státní zástupce soudu součinnost
při zjištění takových informací a doplnění. Soud může i bez takové
žádosti poskytnout též jiné informace, které považuje za potřebné pro
rozhodnutí o předání.

104/2013

§ 191 odst. 1 (1) Ministerstvo na základě žádosti soudu poskytne součinnost při
zjišťování informací z jiného členského státu potřebných pro vydání
evropského zatýkacího rozkazu nebo v souvislosti s rozhodováním o
předání. Nejvyšší státní zastupitelství na základě žádosti státního
zástupce poskytne takovou součinnost v souvislosti s podáním návrhu na
vydání evropského zatýkacího rozkazu nebo v souvislosti s předběžným
šetřením.

Čl. 10 odst. 6

6. Není-li orgán, který obdrží evropský zatýkací rozkaz, orgánem
příslušným k jeho provedení, postoupí jej bez dalšího příslušnému
orgánu ve svém členském státě a informuje o tom vystavující justiční
orgán.

104/2013

§ 202 odst. 3 (3) Byl-li evropský zatýkací rozkaz doručen orgánu, který není příslušný PT
k jeho přijetí, neprodleně jej postoupí příslušnému státnímu
zastupitelství a informuje o tom orgán, který jej vydal.

Čl. 11 odst. 1

Práva vyžádané osoby

104/2013
57/2017

§ 203 odst. 7 (7) Pokud tak neučinil již v průběhu zadržení, státní zástupce osobu, o PT
jejíž předání jde, vyslechne, seznámí ji s obsahem evropského
zatýkacího rozkazu a poučí ji o možnosti souhlasit se svým předáním do
jiného členského státu a o podmínkách a následcích vyslovení takového
souhlasu, včetně toho, že s vyslovením souhlasu s předáním je spojeno
vzdání se uplatnění zásady speciality.

104/2013
57/2017

§ 14 odst. 1 (1) Obhájce musí mít vždy osoba,
písm. b)
…

1. Je-li vyžádaná osoba zatčena, vykonávající justiční orgán ji v
souladu se svým vnitrostátním právem informuje o evropském
zatýkacím rozkazu a jeho obsahu, a rovněž o tom, že může souhlasit s
předáním vystavujícímu justičnímu orgánu.
Čl. 11 odst. 2

2. Vyžádaná osoba, která je zatčena za účelem výkonu evropského
zatýkacího rozkazu, má v souladu s vnitrostátním právem
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vykonávajícího členského státu právo na právního zástupce a
b) vůči níž se vede řízení o předání z České republiky podle ustanovení
tlumočníka.
části páté hlavy II dílů 3 a 4 nebo o předání mezinárodnímu soudnímu
orgánu uvedenému v § 145 odst. 1 písm. b) nebo c),
…

Držení vyžádané osoby ve vazbě
Při zatčení osoby na základě evropského zatýkacího rozkazu,
rozhodne v souladu s právem vykonávajícího členského státu
vykonávající justiční orgán o tom, zda by měla být vyžádaná osoba
ponechána ve vazbě. Tuto osobu lze kdykoli předběžně propustit z
vazby v souladu s vnitrostátním právem vykonávajícího členského
státu za podmínky, že příslušný orgán daného členského státu učiní
veškerá opatření nezbytná k tomu, aby tato osoba nemohla utéci.

141/1961
ve znění
265/2001

§ 2 odst. 14

104/2013
57/2017

§ 204

(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.
Zadržení a předběžná vazba
PT
(1) Státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán může zadržet
osobu, o jejíž předání jde, je-li dán důvod předběžné vazby a byl-li
vydán evropský zatýkací rozkaz nebo jsou-li známy informace uvedené
v § 203 odst. 3.
(2) Policejní orgán je oprávněn provést zadržení osoby i bez předchozího
souhlasu státního zástupce, jestliže věc nesnese odkladu a souhlas
státního zástupce nelze předem opatřit. Je však povinen provedené
zadržení bezodkladně oznámit státnímu zástupci a předat mu opis
protokolu, který sepsal při zadržení, a další podklady, které státní
zástupce potřebuje, aby případně mohl podat návrh na vzetí do
předběžné vazby.
(3) Je-li vyžadujícím státem členský stát, pro který je závazný právní
předpis Evropské unie upravující právo na přístup k obhájci43), státní
zástupce nebo policejní orgán, který provedl zadržení, poučí zadrženou
osobu již v průběhu zadržení o tom, že nemá-li v trestním řízení ve
vyžadujícím státě, v němž byl nebo by mohl být vydán evropský
zatýkací rozkaz, obhájce, má právo zvolit si v souladu s právem
vyžadujícího státu obhájce za účelem poskytování pomoci obhájci
zvolenému nebo ustanovenému pro řízení podle tohoto dílu. Zadrženou
osobu poučí rovněž o tom, že prohlásí-li, že si přeje práva podle věty
první využít, vyžadující stát je jí povinen poskytnout informace, které jí
zvolení obhájce za tímto účelem usnadní. Prohlásí-li zadržená osoba, že
si přeje využít práva podle věty první, státní zástupce o tom neprodleně
informuje příslušný orgán vyžadujícího státu a informace, které obdrží
od příslušného orgánu vyžadujícího státu za účelem uplatnění práva
podle věty první, poskytne bez zbytečného odkladu zadržené osobě.
Ustanovením tohoto odstavce není dotčen běh lhůt podle § 209.
(4) Byl-li vydán evropský zatýkací rozkaz, nelze podat návrh na vzetí
osoby, o jejíž předání jde, do předběžné vazby, nejsou-li známy
informace uvedené v § 203 odst. 3. Při zadržení a podání návrhu na vzetí
do předběžné vazby se jinak postupuje přiměřeně podle § 93 odst. 2 až
4.
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(5) Na předběžnou vazbu osoby, o jejíž předání jde, se přiměřeně užije §
94 odst. 1, 2 a 4. Státní zástupce takovou osobu ihned propustí z
předběžné vazby, jestliže předběžné šetření bylo zahájeno bez doručení
evropského zatýkacího rozkazu a evropský zatýkací rozkaz nebyl
příslušnému státnímu zastupitelství doručen do 20 dnů ode dne vzetí do
předběžné vazby; to neplatí, jde-li o zjednodušené předání. Propuštění z
předběžné vazby nevylučuje nové vzetí do předběžné vazby, pokud je
evropský zatýkací rozkaz doručen dodatečně.
Souhlas s předáním

104/2013

§ 198 odst. 2 (2) Jestliže se předaná osoba nevzdala práva na uplatnění zásady PT
speciality podle odstavce 1 písm. e), předseda senátu a v přípravném
řízení soudce na návrh státního zástupce ji vyslechne za přítomnosti
obhájce a poučí ji o možnosti vzdát se práva na uplatnění zásady
speciality, jakož i o důsledcích tohoto prohlášení. Toto prohlášení nelze
vzít zpět. Skutek, ohledně něhož se osoba vzdala práva na uplatnění
zásady speciality, popíše soud v protokolu tak, aby nemohl být zaměněn
s jiným skutkem.

104/2013

§ 208 odst. 1 Zjednodušené předání
(1) Zjednodušené předání se provede, jestliže osoba, o jejíž předání jde,
před předsedou senátu za přítomnosti obhájce prohlásí, že souhlasí se
svým předáním do jiného členského státu. Před vyslovením souhlasu se
svým předáním musí být poučena předsedou senátu o významu takového
souhlasu, zejména o tom, že předání bude provedeno bez rozhodnutí o
předání, a rovněž o následcích, které jsou s ním spojeny, včetně vzdání
se uplatnění zásady speciality. Souhlas s předáním nelze vzít zpět.

1. Uvede-li zatčená osoba, že souhlasí s předáním, musí být tento
souhlas a popřípadě výslovné zřeknutí se práva na "zásadu speciality",
uvedenou v čl. 27 odst. 2, vyjádřeny před vykonávajícím justičním
orgánem v souladu s vnitrostátním právem vykonávajícího členského
státu

Čl. 13 odst. 2

2. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby bylo zajištěno, že
souhlas a popřípadě zřeknutí se podle odstavce 1 je vyjádřeno
takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že je tato osoba učinila
dobrovolně a s plným vědomím důsledků. Za tímto účelem má
vyžádaná osoba právo na právního zástupce.

9534
104/2013

104/2013

§ 14 odst. 1 (1) Obhájce musí mít vždy osoba,
PT
písm. e)
…
e) má-li se vyjádřit k tomu, zda se vzdává práva na uplatnění zásady
speciality v řízení po vydání z cizího státu nebo po předání podle
ustanovení části páté hlavy II.
§ 198 odst. 2 (2) Jestliže se předaná osoba nevzdala práva na uplatnění zásady
speciality podle odstavce 1 písm. e), předseda senátu a v přípravném
řízení soudce na návrh státního zástupce ji vyslechne za přítomnosti
obhájce a poučí ji o možnosti vzdát se práva na uplatnění zásady
speciality, jakož i o důsledcích tohoto prohlášení. Toto prohlášení nelze
vzít zpět. Skutek, ohledně něhož se osoba vzdala práva na uplatnění
zásady speciality, popíše soud v protokolu tak, aby nemohl být zaměněn
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s jiným skutkem.
104/2013

Čl. 13 odst. 3

3. Souhlas a popřípadě zřeknutí se podle odstavce 1 se formálně
zaznamená do protokolu postupem stanoveným vnitrostátním právem
vykonávajícího členského státu.

Čl. 13 odst. 4

4. Souhlas nelze v zásadě odvolat. Každý členský stát může stanovit,
že souhlas a popřípadě zřeknutí se lze odvolat v souladu s pravidly
použitelnými na základě jeho vnitrostátního práva. V tomto případě se
při počítání lhůt uvedených v článku 17 nebere v úvahu doba mezi
dnem, kdy byl souhlas vysloven, a dnem, kdy byl tento souhlas
odvolán. Členský stát, který hodlá využít této možnosti, o tom
uvědomí generální sekretariát Rady při přijetí tohoto rámcového
rozhodnutí a uvede postupy, kterými lze souhlas odvolat, a jejich
případné změny.

9534
104/2013

§ 208 odst. 1 Zjednodušené předání
(1) Zjednodušené předání se provede, jestliže osoba, o jejíž předání jde,
před předsedou senátu za přítomnosti obhájce prohlásí, že souhlasí se
svým předáním do jiného členského státu. Před vyslovením souhlasu se
svým předáním musí být poučena předsedou senátu o významu takového
souhlasu, zejména o tom, že předání bude provedeno bez rozhodnutí o
předání, a rovněž o následcích, které jsou s ním spojeny, včetně vzdání
se uplatnění zásady speciality. Souhlas s předáním nelze vzít zpět.
§ 198 odst. 2 (2) Jestliže se předaná osoba nevzdala práva na uplatnění zásady PT
speciality podle odstavce 1 písm. e), předseda senátu a v přípravném
řízení soudce na návrh státního zástupce ji vyslechne za přítomnosti
obhájce a poučí ji o možnosti vzdát se práva na uplatnění zásady
speciality, jakož i o důsledcích tohoto prohlášení. Toto prohlášení nelze
vzít zpět. Skutek, ohledně něhož se osoba vzdala práva na uplatnění
zásady speciality, popíše soud v protokolu tak, aby nemohl být zaměněn
s jiným skutkem.

104/2013

§ 198 odst. 2 (2) Jestliže se předaná osoba nevzdala práva na uplatnění zásady PT
speciality podle odstavce 1 písm. e), předseda senátu a v přípravném
řízení soudce na návrh státního zástupce ji vyslechne za přítomnosti
obhájce a poučí ji o možnosti vzdát se práva na uplatnění zásady
speciality, jakož i o důsledcích tohoto prohlášení. Toto prohlášení nelze
vzít zpět. Skutek, ohledně něhož se osoba vzdala práva na uplatnění
zásady speciality, popíše soud v protokolu tak, aby nemohl být zaměněn
s jiným skutkem.

104/2013

§ 208 odst. 1 Zjednodušené předání
(1) Zjednodušené předání se provede, jestliže osoba, o jejíž předání jde,
před předsedou senátu za přítomnosti obhájce prohlásí, že souhlasí se
svým předáním do jiného členského státu. Před vyslovením souhlasu se
svým předáním musí být poučena předsedou senátu o významu takového
souhlasu, zejména o tom, že předání bude provedeno bez rozhodnutí o
předání, a rovněž o následcích, které jsou s ním spojeny, včetně vzdání
se uplatnění zásady speciality. Souhlas s předáním nelze vzít zpět.

9534
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Výslech vyžádané osoby
104/2013 § 203 odst. 7 (7) Pokud tak neučinil již v průběhu zadržení, státní zástupce osobu, o PT
57/2017
jejíž předání jde, vyslechne, seznámí ji s obsahem evropského
Nesouhlasí-li zatčená osoba se svým předáním podle článku 13, má
zatýkacího rozkazu a poučí ji o možnosti souhlasit se svým předáním do
právo být vyslechnuta vykonávajícím justičním orgánem v souladu s
jiného členského státu a o podmínkách a následcích vyslovení takového
právem vykonávajícího členského státu.
souhlasu, včetně toho, že s vyslovením souhlasu s předáním je spojeno
vzdání se uplatnění zásady speciality.
Rozhodnutí o předání

104/2013

§ 205 odst. 1 Rozhodnutí o předání
PT
(1) Po skončení předběžného šetření soud rozhodne na návrh státního
zástupce ve veřejném zasedání, zda se osoba předá do vyžadujícího
státu; proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, která má odkladný
účinek. Soud rozhodne, že se osoba předá do vyžadujícího státu, není-li
dán některý z důvodů pro nepředání uvedený v odstavci 2 nebo některý z
důvodů pro zamítnutí návrhu státního zástupce uvedený v odstavci 5.
Ustanovení § 188 odst. 1 písm. e) trestního řádu o vrácení věci státnímu
zástupci k došetření se neužije.

104/2013

§ 209

1. Vykonávající justiční orgán rozhodne o předání osoby ve lhůtách a
za podmínek stanovených v tomto rámcovém rozhodnutí.

Čl. 15 odst. 2

2. Považuje-li vykonávající justiční orgán informace, které mu sdělil
vystavující členský stát, za nedostatečné pro to, aby mohl rozhodnout
o předání, požádá o neprodlené poskytnutí potřebných doplňujících
informací, zejména s ohledem na články 3 až 5 a článek 8, a může
stanovit lhůtu, ve které mají být tyto informace dodány, přičemž
vezme v úvahu nutnost dodržet lhůty stanovené v článku 17.

Čl. 15 odst. 3

3. Vystavující justiční orgán může kdykoli doručit vykonávajícímu
justičnímu orgánu dodatečné užitečné informace.

9534
104/2013

104/2013

Lhůty pro rozhodnutí
PT
(1) Při vyřizování evropského zatýkacího rozkazu se postupuje s
největším urychlením. Soud rozhodne o evropském zatýkacím rozkazu
zpravidla do 60 dnů od zadržení osoby, o jejíž předání jde. Při
zjednodušeném předání státní zástupce zpravidla podá návrh podle § 208
odst. 2 tak, aby o něm soud mohl rozhodnout do 10 dnů od vyslovení
souhlasu této osoby s předáním.
(2) Nelze-li ve výjimečném případě rozhodnout ve lhůtách uvedených v
odstavci 1, rozhodne soud o evropském zatýkacím rozkazu nebo o
předávací vazbě zpravidla ve lhůtě prodloužené o 30 dnů.
(3) O nedodržení lhůt a o důvodech informuje soud a v předběžném
šetření státní zástupce příslušný orgán vyžadujícího státu a Eurojust.

§ 203 odst. 4 (4) Jestliže informace obsažené v evropském zatýkacím rozkazu nejsou PT
dostatečné pro rozhodnutí o předání, státní zástupce požádá příslušný
orgán vyžadujícího státu o jejich doplnění. Za tímto účelem mu stanoví
přiměřenou lhůtu a upozorní jej, že nedoplní-li tyto informace ve lhůtě,
bude předběžné šetření ukončeno.
§ 193 odst. 7 (7) Na žádost příslušného orgánu předávajícího státu poskytne soud PT
dodatkové informace a doplnění potřebná pro účely rozhodnutí o
předání. V přípravném řízení poskytne státní zástupce soudu součinnost
při zjištění takových informací a doplnění. Soud může i bez takové

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32002F0584.doc

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

str. 18 z 52

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 16 odst. 1

32002F0584
Lhůta pro implementaci
31. 12. 2003
Úřední věstník
L 190
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
členskými státy
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
žádosti poskytnout též jiné informace, které považuje za potřebné pro
rozhodnutí o předání.
Rozhodnutí v případě vícenásobných žádostí

104/2013

§ 217

Souběh evropských zatýkacích rozkazů
PT
(1) Pokud byly orgánům České republiky doručeny na tutéž osobu
evropské zatýkací rozkazy z více vyžadujících států, soud na návrh
státního zástupce posoudí podmínky ve vztahu ke každému z nich
samostatně, a jsou-li tyto podmínky splněny u více vyžadujících států,
rozhodne o určení, do kterého z nich bude osoba předána, a současně
rozhodne, že se do určeného vyžadujícího státu předává. Zváží přitom
všechny okolnosti, zejména závažnost a místo spáchání trestných činů,
data vydání evropských zatýkacích rozkazů a zda byly vydány za účelem
trestního stíhání nebo výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
anebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody.
Současně může udělit souhlas s předáním osoby do dalšího vyžadujícího
státu. O svém rozhodnutí soud vyrozumí příslušné orgány ostatních
vyžadujících států.
(2) Byl-li evropský zatýkací rozkaz z vyžadujícího státu doručen poté,
co státní zástupce podal soudu návrh na rozhodnutí o předání na základě
dříve doručeného evropského zatýkacího rozkazu, vezme takový návrh
zpět, pokud o něm soud již nerozhodl. Dále postupuje podle odstavce 1.
(3) Proti rozhodnutím podle odstavce 1 je přípustná stížnost, která má
odkladný účinek.

104/2013

§ 28

(1) Spolupráce mezi Eurojustem a Českou republikou se uskutečňuje PT
prostřednictvím národního člena. V naléhavých případech lze národního
člena kontaktovat i prostřednictvím stálé služby Eurojustu5).

1. Pokud byl na tutéž osobu vydán evropský zatýkací rozkaz dvěma
nebo více členskými státy, rozhodne vykonávající justiční orgán o
tom, který evropský zatýkací rozkaz bude vykonán, přičemž zváží
všechny okolnosti a zejména závažnost a místo spáchání trestných
činů, dny vydání evropských zatýkacích rozkazů a zda byl zatýkací
rozkaz vydán za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu odnětí
svobody či ochranného opatření spojeného s odnětím osobní svobody.

Čl. 16 odst. 2

2. Vykonávající justiční orgán může při rozhodování podle odstavce 1
požádat o stanovisko Eurojust [9].

(2) Orgány činné v trestním řízení a národní člen se vzájemně stýkají
přímo.
(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.
(4) Požádá-li národní člen pro účely plnění svých úkolů orgány činné v
trestním řízení o součinnost, poskytnou mu ji bez zbytečného odkladu;
stejně tak poskytne národní člen potřebnou součinnost těmto orgánům
pro účely trestního řízení.
(5) Národní člen může informace poskytnuté orgány činnými v trestním
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řízení předat ostatním národním členům nebo cizozemským orgánům,
je-li to potřebné k plnění jejich úkolů.

Čl. 16 odst. 3

3. Existuje-li současně evropský zatýkací rozkaz a žádost o vydání
podaná třetí zemí, rozhodne příslušný orgán vykonávajícího členského
státu, zda má přednost evropský zatýkací rozkaz nebo žádost o vydání,
přičemž zváží všechny okolnosti, zejména uvedené v odstavci 1 a v
použitelné smlouvě.

Čl. 16 odst. 4

4. Tímto článkem nejsou dotčeny závazky členských států vyplývající

9534
104/2013

§ 218

Souběh evropského zatýkacího rozkazu s žádostí o vydání
PT
(1) Byly-li orgánům České republiky doručeny na tutéž osobu evropský
zatýkací rozkaz a žádost o vydání, rozhodne soud na návrh státního
zástupce nejprve o předání podle § 205 a o přípustnosti vydání podle §
95. Po právní moci rozhodnutí, že se osoba předá, a rozhodnutí o
přípustnosti vydání předseda senátu neprodleně předloží věc
ministerstvu. Má-li ministr spravedlnosti pochybnosti o správnosti
rozhodnutí soudu o přípustnosti vydání, podá Nejvyššímu soudu návrh
na přezkoumání takového rozhodnutí nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
byla věc ministerstvu předložena; Nejvyšší soud rozhodne o takovém
návrhu neprodleně.
(2) Nepodal-li ministr spravedlnosti návrh na přezkoumání rozhodnutí,
že vydání je přípustné, rozhodne ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byla věc
ministerstvu předložena, o tom, zda se upřednostní vydání. Rozhodl-li
Nejvyšší soud, že vydání je přípustné, nebo zamítl-li návrh ministra
spravedlnosti na přezkoumání rozhodnutí, že vydání je přípustné, ministr
spravedlnosti rozhodne ve lhůtě 15 dnů od vrácení věci Nejvyšším
soudem o tom, zda se upřednostní vydání. Zváží přitom všechny
okolnosti, zejména závažnost a místo spáchání trestných činů, datum
doručení evropského zatýkacího rozkazu a doručení žádosti o vydání a
zda jde o předání nebo vydání za účelem trestního stíhání nebo výkonu
nepodmíněného trestu odnětí svobody anebo ochranného opatření
spojeného se zbavením osobní svobody.
(3) Nepodal-li ministr spravedlnosti návrh na přezkoumání rozhodnutí,
že vydání není přípustné, rozhodl- li Nejvyšší soud, že vydání není
přípustné, nebo zamítl-li návrh ministra spravedlnosti na přezkoumání
rozhodnutí, že vydání není přípustné, ministerstvo o této skutečnosti
neprodleně vyrozumí soud, který dále postupuje podle § 213.
(4) V případě, že se neupřednostní vydání, ministerstvo neprodleně o
této skutečnosti vyrozumí soud, který dále postupuje podle § 213.
(5) V případě upřednostnění vydání ministr spravedlnosti současně
rozhodne, že se vydání povoluje. O tomto rozhodnutí ministerstvo
neprodleně vyrozumí soud. Soud po vyrozumění usnesením zruší své
rozhodnutí o předání a v řízení o vydání neprodleně postupuje podle §
101.

9534
Irelevantní z hlediska implementace
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ze statutu Mezinárodního trestního soudu.
Lhůty a postupy pro rozhodnutí o výkonu evropského zatýkacího
rozkazu

104/2013

1. Evropský zatýkací rozkaz se projednává a vykonává jako
neodkladná záležitost.

Čl. 17 odst. 2

2. Souhlasí-li vyžádaná osoba se svým předáním, mělo by být
pravomocné rozhodnutí o výkonu evropského zatýkacího rozkazu
přijato do deseti dnů od vyjádření tohoto souhlasu.

Čl. 17 odst. 3

3. V ostatních případech by mělo být pravomocné rozhodnutí o
výkonu evropského zatýkacího rozkazu přijato do 60 dnů od zatčení
vyžádané osoby.

Čl. 17 odst. 4

4. Nelze-li v konkrétních případech vykonat evropský zatýkací rozkaz
ve lhůtách stanovených v odstavci 2 nebo 3, uvědomí o tom
vykonávající justiční orgán neprodleně vystavující justiční orgán s
uvedením důvodů prodlení. V tomto případě lze lhůty prodloužit o
dalších 30 dnů.

9534
104/2013

9534
104/2013

9534
104/2013

104/2013

§ 209

Lhůty pro rozhodnutí
PT
(1) Při vyřizování evropského zatýkacího rozkazu se postupuje s
největším urychlením. Soud rozhodne o evropském zatýkacím rozkazu
zpravidla do 60 dnů od zadržení osoby, o jejíž předání jde. Při
zjednodušeném předání státní zástupce zpravidla podá návrh podle § 208
odst. 2 tak, aby o něm soud mohl rozhodnout do 10 dnů od vyslovení
souhlasu této osoby s předáním.
(2) Nelze-li ve výjimečném případě rozhodnout ve lhůtách uvedených v
odstavci 1, rozhodne soud o evropském zatýkacím rozkazu nebo o
předávací vazbě zpravidla ve lhůtě prodloužené o 30 dnů.
(3) O nedodržení lhůt a o důvodech informuje soud a v předběžném
šetření státní zástupce příslušný orgán vyžadujícího státu a Eurojust.

§ 209 odst. 1 Lhůty pro rozhodnutí
PT
(1) Při vyřizování evropského zatýkacího rozkazu se postupuje s
největším urychlením. Soud rozhodne o evropském zatýkacím rozkazu
zpravidla do 60 dnů od zadržení osoby, o jejíž předání jde. Při
zjednodušeném předání státní zástupce zpravidla podá návrh podle § 208
odst. 2 tak, aby o něm soud mohl rozhodnout do 10 dnů od vyslovení
souhlasu této osoby s předáním.
§ 209 odst. 1 Lhůty pro rozhodnutí
PT
(1) Při vyřizování evropského zatýkacího rozkazu se postupuje s
největším urychlením. Soud rozhodne o evropském zatýkacím rozkazu
zpravidla do 60 dnů od zadržení osoby, o jejíž předání jde. Při
zjednodušeném předání státní zástupce zpravidla podá návrh podle § 208
odst. 2 tak, aby o něm soud mohl rozhodnout do 10 dnů od vyslovení
souhlasu této osoby s předáním.
§ 209 odst. 2 (2) Nelze-li ve výjimečném případě rozhodnout ve lhůtách uvedených v PT
odstavci 1, rozhodne soud o evropském zatýkacím rozkazu nebo o
předávací vazbě zpravidla ve lhůtě prodloužené o 30 dnů.

§ 209 odst. 3 (3) O nedodržení lhůt a o důvodech informuje soud a v předběžném
šetření státní zástupce příslušný orgán vyžadujícího státu a Eurojust.
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5. Dokud vykonávající justiční orgán nepřijme pravomocné 104/2013 § 204 odst. 5 (5) Na předběžnou vazbu osoby, o jejíž předání jde, se přiměřeně užije § PT
rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu, zajistí, aby byly nadále 57/2017
94 odst. 1, 2 a 4. Státní zástupce takovou osobu ihned propustí z
splněny hmotné podmínky pro účinné předání osoby.
předběžné vazby, jestliže předběžné šetření bylo zahájeno bez doručení
evropského zatýkacího rozkazu a evropský zatýkací rozkaz nebyl
příslušnému státnímu zastupitelství doručen do 20 dnů ode dne vzetí do
předběžné vazby; to neplatí, jde-li o zjednodušené předání. Propuštění z
předběžné vazby nevylučuje nové vzetí do předběžné vazby, pokud je
evropský zatýkací rozkaz doručen dodatečně.
104/2013 § 94 odst. 1 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
§ 77 odst. 2 trestního řádu.
...

6. Každé odmítnutí výkonu evropského zatýkacího rozkazu musí
obsahovat odůvodnění.

104/2013

§ 94 odst. 2

104/2013

§ 94 odst. 4

141/1961
ve znění
292/1993
459/2011

§ 134

(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.
(4) O vzetí osoby do předběžné vazby a o jejím propuštění z této vazby
justiční orgán vyrozumí ministerstvo.
Obsah usnesení
PT
(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.
(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.

9533
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32002F0584.doc

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

str. 22 z 52

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 17 odst. 7

Čl. 18 odst. 1
písm. a)

Čl. 18 odst. 1
písm. b)

32002F0584
Lhůta pro implementaci
31. 12. 2003
Úřední věstník
L 190
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
členskými státy
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
7. Nemůže-li členský stát za výjimečných okolností dodržet lhůty 104/2013 § 209 odst. 3 (3) O nedodržení lhůt a o důvodech informuje soud a v předběžném PT
stanovené v tomto článku, informuje o tom Eurojust s uvedením
šetření státní zástupce příslušný orgán vyžadujícího státu a Eurojust.
důvodů prodlení. Kromě toho členský stát, který má opakovaně
zkušenosti s prodlením při výkonu evropského zatýkacího rozkazu ze
strany jiného členského státu, informuje o této skutečnosti Radu, aby
se mohlo vyhodnotit provádění tohoto rámcového rozhodnutí na
úrovni členských států.
Situace do přijetí rozhodnutí

104/2013

§ 51

Účast cizozemských orgánů a dalších osob při úkonech právní PT
pomoci
(1) Cizozemské orgány nemohou na území České republiky provádět
úkony trestního řízení.
(2) Přítomnost zástupců cizozemských orgánů a dalších osob, které se
účastní trestního řízení v cizím státu, je při úkonu právní pomoci
prováděném na území České republiky přípustná pouze se souhlasem
orgánu příslušného k vyřízení žádosti cizozemského orgánu o právní
pomoc.
(3) Jsou-li zástupci cizozemských orgánů nebo další osoby uvedené v
odstavci 2 přítomny výslechu prováděnému na základě žádosti o právní
pomoc v České republice, orgán činný v trestním řízení, který výslech
provádí, jim umožní klást jeho prostřednictvím doplňující otázky.
Otázky, které jsou v rozporu s trestním řádem, nejsou přípustné.

104/2013

§ 211

Dočasné předání
PT
(1) Před rozhodnutím o předání může předseda senátu rozhodnout, že
povolí dočasné předání osoby, která se nachází v České republice ve
vazbě nebo ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody anebo
ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody, do
vyžadujícího státu k vykonání nezbytných úkonů trestního stíhání. V
předběžném šetření tak učiní na návrh státního zástupce. V rozhodnutí
stanoví přiměřenou lhůtu, jež nesmí být delší než 10 dnů, ve které musí
být dočasně předaná osoba vrácena na území České republiky, pokud
tomu nebrání okolnosti vyžadujícím státem neovlivnitelné nebo jestliže
by vrácení osoby ohrozilo její život nebo zdraví. Doba, po kterou byla
osoba dočasně předána, se do lhůt podle § 209 odst. 1 a 2 nezapočítává.
(2) Po rozhodnutí o předání, jehož výkon byl odložen, může předseda
senátu rozhodnout, že povolí dočasné předání osoby, která se nachází v
České republice ve vazbě, ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní
svobody, do vyžadujícího státu k vykonání nezbytných úkonů trestního
stíhání. V rozhodnutí stanoví přiměřenou lhůtu, jež nesmí být delší než 1
měsíc, ve které musí být dočasně předaná osoba vrácena na území České

1. Byl-li evropský zatýkací rozkaz vydán za účelem trestního stíhání,
musí vykonávající justiční orgán
a) buď souhlasit s tím, že vyžádaná osoba bude vyslechnuta podle
článku 19;

b) nebo souhlasit s dočasným přemístěním vyžádané osoby.
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republiky, pokud tomu nebrání okolnosti vyžadujícím státem
neovlivnitelné nebo jestliže by vrácení osoby ohrozilo její život nebo
zdraví.
(3) Dočasné předání lze povolit pouze, pokud vyžadující stát poskytne
ujištění, že osoba bude po dobu dočasného předání omezena na osobní
svobodě a že proti ní budou uplatněna požadovaná omezení vyplývající
z důvodu vazby na území České republiky.
(4) Provedení dočasného předání zajistí předseda senátu.
(5) Nachází-li se osoba, která má být dočasně předána, ve vazbě v
trestním řízení vedeném v České republice, může být dočasné předání
povoleno pouze se souhlasem soudu a v přípravném řízení státního
zástupce příslušných k vedení takového řízení.
(6) Dočasné předání nepřerušuje výkon vazby, nepodmíněného trestu
odnětí svobody ani ochranného opatření spojeného se zbavením osobní
svobody v České republice.
(7) Lhůtu uvedenou v odstavci 2 lze po dohodě s příslušným orgánem
vyžadujícího státu prodloužit pouze ke stejnému účelu, pro který bylo
dočasné předání osoby povoleno. Dočasné předání osoby podle odstavce
2 lze provést i opakovaně.
9534
2. Podmínky a doba trvání dočasného přemístění je stanovena 104/2013 § 211 odst. 1 Dočasné předání
PT
vzájemnou dohodou mezi vystavujícím a vykonávajícím justičním
(1) Před rozhodnutím o předání může předseda senátu rozhodnout, že
orgánem.
povolí dočasné předání osoby, která se nachází v České republice ve
vazbě nebo ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody anebo
ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody, do
vyžadujícího státu k vykonání nezbytných úkonů trestního stíhání. V
předběžném šetření tak učiní na návrh státního zástupce. V rozhodnutí
stanoví přiměřenou lhůtu, jež nesmí být delší než 10 dnů, ve které musí
být dočasně předaná osoba vrácena na území České republiky, pokud
tomu nebrání okolnosti vyžadujícím státem neovlivnitelné nebo jestliže
by vrácení osoby ohrozilo její život nebo zdraví. Doba, po kterou byla
osoba dočasně předána, se do lhůt podle § 209 odst. 1 a 2 nezapočítává.
104/2013

§ 211 odst. 2 (2) Po rozhodnutí o předání, jehož výkon byl odložen, může předseda
senátu rozhodnout, že povolí dočasné předání osoby, která se nachází v
České republice ve vazbě, ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní
svobody, do vyžadujícího státu k vykonání nezbytných úkonů trestního
stíhání. V rozhodnutí stanoví přiměřenou lhůtu, jež nesmí být delší než 1
měsíc, ve které musí být dočasně předaná osoba vrácena na území České
republiky, pokud tomu nebrání okolnosti vyžadujícím státem
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neovlivnitelné nebo jestliže by vrácení osoby ohrozilo její život nebo
zdraví.
104/2013

104/2013

Čl. 18 odst. 3

3. V případě dočasného přemístění musí mít tato osoba možnost vrátit
se do vykonávajícího členského státu, aby se účastnila jednání, která
se jí týkají a která se konají v rámci postupu předávání.

9534
104/2013

104/2013

104/2013

Čl. 19 odst. 1

9534
104/2013

Výslech osoby do přijetí rozhodnutí
1. Vyžádanou osobu vyslechne justiční orgán, kterému je nápomocna

§ 211 odst. 3 (3) Dočasné předání lze povolit pouze, pokud vyžadující stát poskytne
ujištění, že osoba bude po dobu dočasného předání omezena na osobní
svobodě a že proti ní budou uplatněna požadovaná omezení vyplývající
z důvodu vazby na území České republiky.
§ 200 odst. 2 (2) Soud v žádosti uvede, pro které úkony, na jakou dobu a z jakých
důvodů je přítomnost osoby v České republice nezbytná, a ujištění, že
tato osoba bude po dobu dočasného předání ve vazbě.
§ 211 odst. 1 Dočasné předání
PT
(1) Před rozhodnutím o předání může předseda senátu rozhodnout, že
povolí dočasné předání osoby, která se nachází v České republice ve
vazbě nebo ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody anebo
ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody, do
vyžadujícího státu k vykonání nezbytných úkonů trestního stíhání. V
předběžném šetření tak učiní na návrh státního zástupce. V rozhodnutí
stanoví přiměřenou lhůtu, jež nesmí být delší než 10 dnů, ve které musí
být dočasně předaná osoba vrácena na území České republiky, pokud
tomu nebrání okolnosti vyžadujícím státem neovlivnitelné nebo jestliže
by vrácení osoby ohrozilo její život nebo zdraví. Doba, po kterou byla
osoba dočasně předána, se do lhůt podle § 209 odst. 1 a 2 nezapočítává.
§ 211 odst. 2 (2) Po rozhodnutí o předání, jehož výkon byl odložen, může předseda
senátu rozhodnout, že povolí dočasné předání osoby, která se nachází v
České republice ve vazbě, ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní
svobody, do vyžadujícího státu k vykonání nezbytných úkonů trestního
stíhání. V rozhodnutí stanoví přiměřenou lhůtu, jež nesmí být delší než 1
měsíc, ve které musí být dočasně předaná osoba vrácena na území České
republiky, pokud tomu nebrání okolnosti vyžadujícím státem
neovlivnitelné nebo jestliže by vrácení osoby ohrozilo její život nebo
zdraví.
§ 211 odst. 3 (3) Dočasné předání lze povolit pouze, pokud vyžadující stát poskytne
ujištění, že osoba bude po dobu dočasného předání omezena na osobní
svobodě a že proti ní budou uplatněna požadovaná omezení vyplývající
z důvodu vazby na území České republiky.
§ 51

Účast cizozemských orgánů a dalších osob při úkonech právní PT
pomoci
(1) Cizozemské orgány nemohou na území České republiky provádět
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jiná osoba jmenovaná v souladu s právem členského státu
úkony trestního řízení.
dožadujícího soudu.
(2) Přítomnost zástupců cizozemských orgánů a dalších osob, které se
účastní trestního řízení v cizím státu, je při úkonu právní pomoci
prováděném na území České republiky přípustná pouze se souhlasem
orgánu příslušného k vyřízení žádosti cizozemského orgánu o právní
pomoc.
(3) Jsou-li zástupci cizozemských orgánů nebo další osoby uvedené v
odstavci 2 přítomny výslechu prováděnému na základě žádosti o právní
pomoc v České republice, orgán činný v trestním řízení, který výslech
provádí, jim umožní klást jeho prostřednictvím doplňující otázky.
Otázky, které jsou v rozporu s trestním řádem, nejsou přípustné.

Čl. 19 odst. 2

2. Vyžádaná osoba bude vyslechnuta v souladu s právem
vykonávajícího členského státu a podmínkami stanovenými
vzájemnou dohodou mezi vystavujícím a vykonávajícím justičním
orgánem.

Čl. 19 odst. 3

3. Příslušný vykonávající justiční orgán může svém členském státě
určit jiný justiční orgán, aby se účastnil výslechu vyžádané osoby, a to
za účelem zajištění řádného použití tohoto článku a stanovených
podmínek.

Čl. 20 odst. 1

Výsady a imunity

104/2013

2. Je-li ke zbavení výsady nebo imunity zmocněn orgán
vykonávajícího členského státu, vykonávající justiční orgán jej
neprodleně požádá o výkon této pravomoci. Je-li ke zbavení výsady
nebo imunity zmocněn orgán jiného státu nebo mezinárodní
organizace, požádá o výkon této pravomoci vystavující justiční orgán.

Použití ustanovení právního řádu cizího státu
PT
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.
Irelevantní z hlediska implementace

NT

104/2013

§ 212

104/2013

§ 212 odst. 2 (2) Je-li ke zbavení výsady nebo imunity příslušný orgán České PT
republiky, požádá státní zástupce nebo soud o to, aby tento orgán osobu,
o jejíž předání jde, výsady nebo imunity zbavil.

1. Požívá-li vyžádaná osoba ve vykonávajícím členském státě výsady
nebo imunity, pokud jde o příslušnost nebo výkon, začínají lhůty
uvedené v článku 17 běžet a počítat se dnem, kdy byl vykonávající
justiční orgán uvědomen o tom, že došlo ke zbavení této výsady nebo
imunity.
Vykonávající členský stát zajistí, aby byly splněny hmotné podmínky
nezbytné pro účinné předání, nepožívá-li tato osoba již nadále tuto
výsadu nebo imunitu.

Čl. 20 odst. 2

§ 49

Výsady a imunity
PT
(1) Vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry je osoba, o jejíž
předání jde, vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení,
rozhodne o tom na návrh této osoby, státního zástupce nebo soudu
Nejvyšší soud.
(2) Je-li ke zbavení výsady nebo imunity příslušný orgán České
republiky, požádá státní zástupce nebo soud o to, aby tento orgán osobu,
o jejíž předání jde, výsady nebo imunity zbavil.
(3) Požívá-li osoba, o jejíž předání jde, výsady nebo imunity, počínají
lhůty uvedené v § 209 odst. 1 běžet ode dne, kdy byla příslušnému
justičnímu orgánu doručena informace o tom, že tato osoba byla této
výsady nebo imunity zbavena.
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Souběžné mezinárodní závazky
104/2013 § 199 odst. 4 (4) Osoba, která byla do České republiky vydána, může být dále předána PT
jinému členskému státu pro skutek spáchaný před vydáním do České
republiky pouze se souhlasem vydávajícího státu. Ministerstvo provede
Tímto
rámcovým
rozhodnutím
nejsou
dotčeny
závazky
nezbytné úkony k zajištění souhlasu vydávajícího státu na základě
vykonávajícího členského státu v případech, byla-li vyžádaná osoba
podnětu příslušného státního zastupitelství.
vydána do tohoto členského státu z třetího státu a je-li tato osoba
chráněna podle ustanovení ujednání, podle kterého byla vydána,
týkajících se zvláštního zájmu. Vykonávající členský stát přijme
veškerá nezbytná opatření, aby neprodleně získal souhlas státu, ze
kterého byla vyžádaná osoba vydána, aby mohla být předána do
členského státu, který vydal evropský zatýkací rozkaz. Lhůty uvedené
v článku 17 začínají běžet a počítat se dnem, ke kterému přestane
platit zásada speciality. Až do rozhodnutí státu, ze kterého byla
vyžádaná osoba vydána, zajistí vykonávající členský stát, aby byly
nadále splněny hmotné podmínky nezbytné k účinnému předání.
104/2013

Čl. 22

9534
104/2013

Oznámení rozhodnutí
Vykonávající justiční orgán oznámí neprodleně vystavujícímu
justičnímu orgánu rozhodnutí o způsobu vyřízení evropského
zatýkacího rozkazu.

104/2013

§ 209

Lhůty pro rozhodnutí
(1) Při vyřizování evropského zatýkacího rozkazu se postupuje s
největším urychlením. Soud rozhodne o evropském zatýkacím rozkazu
zpravidla do 60 dnů od zadržení osoby, o jejíž předání jde. Při
zjednodušeném předání státní zástupce zpravidla podá návrh podle § 208
odst. 2 tak, aby o něm soud mohl rozhodnout do 10 dnů od vyslovení
souhlasu této osoby s předáním.
(2) Nelze-li ve výjimečném případě rozhodnout ve lhůtách uvedených v
odstavci 1, rozhodne soud o evropském zatýkacím rozkazu nebo o
předávací vazbě zpravidla ve lhůtě prodloužené o 30 dnů.
(3) O nedodržení lhůt a o důvodech informuje soud a v předběžném
šetření státní zástupce příslušný orgán vyžadujícího státu a Eurojust.

§ 205 odst. 1 Rozhodnutí o předání
PT
(1) Po skončení předběžného šetření soud rozhodne na návrh státního
zástupce ve veřejném zasedání, zda se osoba předá do vyžadujícího
státu; proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, která má odkladný
účinek. Soud rozhodne, že se osoba předá do vyžadujícího státu, není-li
dán některý z důvodů pro nepředání uvedený v odstavci 2 nebo některý z
důvodů pro zamítnutí návrhu státního zástupce uvedený v odstavci 5.
Ustanovení § 188 odst. 1 písm. e) trestního řádu o vrácení věci státnímu
zástupci k došetření se neužije.
...
§ 205 odst. 5 (5) Jestliže se v době rozhodování soudu osoba, o jejíž předání jde,
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57/2017
nezdržuje na území České republiky, nebo se pro její neznámý pobyt
opakovaně nepodaří zajistit její přítomnost při veřejném zasedání
konaném o předání osoby, soud návrh státního zástupce zamítne. Stejně
soud postupuje, jestliže po podání návrhu podle odstavce 1 nastane
důvod pro ukončení předběžného šetření uvedený v § 203 odst. 9 písm.
c), e) nebo g) nebo byl zjištěn důvod pro ukončení předběžného šetření
uvedený v § 203 odst. 9 písm. d). Jestliže se osoba, o jejíž předání jde, v
době rozhodování soudu nachází ve vazbě, soud rozhodne o jejím
propuštění. Tato rozhodnutí lze učinit i v neveřejném zasedání. Proti
těmto rozhodnutím je přípustná stížnost státního zástupce.
104/2013 § 205 odst. 7 (7) O rozhodnutí podle odstavců 1 a 5 soud neprodleně informuje
příslušný orgán vyžadujícího státu a Policejní prezidium České
republiky, a následně také ministerstvo.

Lhůty pro předání osoby
1. Vyžádaná osoba je předána co nejdříve v den, který dohodnou
dotyčné orgány.

9534
104/2013
77/2015

Čl. 23 odst. 2

2. Je předána nejpozději do deseti dnů po přijetí pravomocného
rozhodnutí o výkonu evropského zatýkacího rozkazu.

104/2013
77/2015

Čl. 23 odst. 3

3. Brání-li předání vyžádané osoby ve lhůtě stanovené v odstavci 2
okolnosti, které jsou mimo kontrolu členských států, vykonávající a
vystavující justiční orgán se neprodleně vzájemně kontaktují a
dohodnou nové datum předání. V tomto případě se předání uskuteční
do deseti dnů od dohodnutí tohoto nového data.

104/2013

Čl. 23 odst. 4

4. Předání lze výjimečně dočasně odložit ze závažných humanitárních
důvodů, například existují-li závažné důvody domnívat se, že by to
zřejmě ohrozilo život nebo zdraví vyžádané osoby. Výkon evropského
zatýkacího rozkazu se uskuteční, jakmile tyto důvody pominou.

104/2013

§ 213 odst. 2 (2) Osobu je třeba předat vyžadujícímu státu nejpozději do 10 dnů od PT
právní moci rozhodnutí o předání; při zjednodušeném předání nejpozději
do 10 dnů od právní moci rozhodnutí o vzetí osoby do předávací vazby
nebo o přeměně předběžné vazby na vazbu předávací. Bylo-li
rozhodnuto o odložení předání, je třeba osobu předat do vyžadujícího
státu nejpozději do 10 dnů od rozhodnutí o vzetí osoby do předávací
vazby po pominutí důvodu pro odložení předání.
§ 213 odst. 2 (2) Osobu je třeba předat vyžadujícímu státu nejpozději do 10 dnů od PT
právní moci rozhodnutí o předání; při zjednodušeném předání nejpozději
do 10 dnů od právní moci rozhodnutí o vzetí osoby do předávací vazby
nebo o přeměně předběžné vazby na vazbu předávací. Bylo-li
rozhodnuto o odložení předání, je třeba osobu předat do vyžadujícího
státu nejpozději do 10 dnů od rozhodnutí o vzetí osoby do předávací
vazby po pominutí důvodu pro odložení předání.
§ 213 odst. 4 (4) Brání-li předání osoby ve stanovené lhůtě okolnosti neovlivnitelné PT
vyžadujícím státem nebo orgány České republiky, předseda senátu učiní
neprodleně úkony potřebné ke sjednání nové doby předání tak, aby k
němu mohlo dojít co nejdříve po pominutí těchto okolností. Předání se
musí uskutečnit nejpozději do 10 dnů od takto sjednané doby. Obdobně
se postupuje, nastanou-li závažné humanitární důvody, zejména
ohrozilo-li by předání život nebo zdraví osoby, o jejíž předání jde.
§ 213 odst. 4 (4) Brání-li předání osoby ve stanovené lhůtě okolnosti neovlivnitelné PT
vyžadujícím státem nebo orgány České republiky, předseda senátu učiní
neprodleně úkony potřebné ke sjednání nové doby předání tak, aby k
němu mohlo dojít co nejdříve po pominutí těchto okolností. Předání se
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Vykonávající justiční orgán neprodleně informuje vystavující justiční
musí uskutečnit nejpozději do 10 dnů od takto sjednané doby. Obdobně
orgán a dohodne s ním nové datum předání. V tomto případě se
se postupuje, nastanou-li závažné humanitární důvody, zejména
předání uskuteční ve lhůtě do deseti dnů od nového data.
ohrozilo-li by předání život nebo zdraví osoby, o jejíž předání jde.

Čl. 23 odst. 5

5. Nachází-li se osoba po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 2 až 4
ještě ve vazbě, bude propuštěna.

104/2013

§ 213 odst. 5 (5) Osoba, o jejíž předání jde, musí být neprodleně propuštěna z PT
předávací vazby nejpozději poslední den lhůty uvedené v odstavci 2, 3
nebo 4.

Čl. 24 odst. 1

Odložené nebo podmíněné předání

104/2013

§ 210 odst. 1 Odložení předání
PT
(1) Soud může rozhodnout o odložení předání osoby na dobu, po kterou
je nezbytná její přítomnost v České republice v souvislosti s jiným
trestným činem, než pro který byl vydán evropský zatýkací rozkaz, pro
účely trestního řízení vedeného v České republice, výkonu
nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření
spojeného se zbavením osobní svobody, které byly pravomocně uloženy
soudem České republiky. Rozhodnutí o odložení předání může soud
učinit při rozhodnutí o předání; výjimečně i po povolení předání, byl-li
zjištěn důvod pro odložení později nebo vyvstane-li nový důvod pro
odložení, a to až do provedení předání. Přitom soud vezme v úvahu
zejména závažnost trestného činu, pro který má být osoba předána,
závažnost trestného činu, v souvislosti s nímž je o odložení předání
rozhodováno, možnost předání této osoby z vyžadujícího státu zpět do
České republiky, jakož i možnost dočasného předání osoby do
vyžadujícího státu. Před rozhodnutím o odložení předání si soud vyžádá
stanovisko soudu a v přípravném řízení státního zástupce příslušných k
vedení trestního řízení v České republice nebo soudu, který v prvním
stupni rozhodoval ve věci, v níž byl pravomocně uložen trest nebo
ochranné opatření.
...

1. Vykonávající justiční orgán může poté, co rozhodne o výkonu
evropského zatýkacího rozkazu, odložit předání vyžádané osoby, aby
mohla být stíhána ve vykonávajícím členském státě, nebo byla-li již
odsouzena, aby mohla na jeho území vykonat trest, který jí byl uložen
za jiný trestný čin, než je uveden v evropském zatýkacím rozkaze.

Čl. 24 odst. 2

2. Místo odložení předání může vykonávající justiční orgán dočasně
předat vyžádanou osobu vystavujícímu členskému státu za podmínek
stanovených vzájemnou dohodou mezi vykonávajícím a vystavujícím
justičním orgánem. Tato dohoda musí být písemná a její podmínky
jsou závazné pro všechny orgány vystavujícího členského státu.

9534
104/2013

§ 211 odst. 1 Dočasné předání
PT
(1) Před rozhodnutím o předání může předseda senátu rozhodnout, že
povolí dočasné předání osoby, která se nachází v České republice ve
vazbě nebo ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody anebo
ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody, do
vyžadujícího státu k vykonání nezbytných úkonů trestního stíhání. V
předběžném šetření tak učiní na návrh státního zástupce. V rozhodnutí
stanoví přiměřenou lhůtu, jež nesmí být delší než 10 dnů, ve které musí
být dočasně předaná osoba vrácena na území České republiky, pokud
tomu nebrání okolnosti vyžadujícím státem neovlivnitelné nebo jestliže
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by vrácení osoby ohrozilo její život nebo zdraví. Doba, po kterou byla
osoba dočasně předána, se do lhůt podle § 209 odst. 1 a 2 nezapočítává.
...
104/2013

104/2013

Čl. 25 odst. 1
písm. a)

9534
104/2013

Průvoz
1. Každý členský stát povolí průvoz vyžádané osoby přes své území za
účelem jejího předání, ledaže využije možnost toto odmítnout, je-li
požadován průvoz jeho státního příslušníka nebo osoby s trvalým
bydlištěm na jeho území za účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo
ochranného opatření spojeného s odnětím osobní svobody, za
podmínky, že bude informován o
a) totožnosti a státní příslušnosti osoby, na kterou se vztahuje
evropský zatýkací rozkaz;

104/2013

§ 211 odst. 2 (2) Po rozhodnutí o předání, jehož výkon byl odložen, může předseda
senátu rozhodnout, že povolí dočasné předání osoby, která se nachází v
České republice ve vazbě, ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní
svobody, do vyžadujícího státu k vykonání nezbytných úkonů trestního
stíhání. V rozhodnutí stanoví přiměřenou lhůtu, jež nesmí být delší než 1
měsíc, ve které musí být dočasně předaná osoba vrácena na území České
republiky, pokud tomu nebrání okolnosti vyžadujícím státem
neovlivnitelné nebo jestliže by vrácení osoby ohrozilo její život nebo
zdraví.
§ 211 odst. 3 (3) Dočasné předání lze povolit pouze, pokud vyžadující stát poskytne
ujištění, že osoba bude po dobu dočasného předání omezena na osobní
svobodě a že proti ní budou uplatněna požadovaná omezení vyplývající
z důvodu vazby na území České republiky.
...
§ 220 odst. 2 Průvoz osob přes území České republiky v souvislosti s předáním
PT
(1) Byla-li žádost o povolení průvozu doručena faxem, elektronicky,
prostřednictvím mezinárodní policejní spolupráce nebo jiným způsobem,
který umožňuje vyhotovit písemný záznam, dodatečné doručení jejího
originálu v listinné podobě se nevyžaduje.
(2) Neobsahuje-li žádost o povolení průvozu informace o totožnosti a
státní příslušnosti předávané osoby, o vydání evropského zatýkacího
rozkazu, o povaze a právní kvalifikaci trestného činu nebo popis
okolností spáchání trestného činu, včetně doby a místa jeho spáchání,
ministerstvo vyzve jiný členský stát, který o povolení průvozu žádá, k
jejímu doplnění v jím stanovené přiměřené lhůtě.
(3) V ostatním se na průvoz osoby přes území České republiky v
souvislosti s jejím předáním na základě evropského zatýkacího rozkazu
užijí obdobně ustanovení části třetí hlavy V dílu 2, s výjimkou § 142
odst. 2 písm. a), e) a i).
§ 141

Žádost o povolení průvozu osoby přes území třetího státu
(1) K podání žádosti o povolení průvozu přes území třetího státu v
souvislosti s
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a) vyžádáním osoby z cizího státu do České republiky,
b) převzetím osoby, kterou cizí stát předává orgánům České republiky,
aniž rozhodl o jejím vydání,
c) žádostí soudu o právní pomoc,
d) předáním trestního řízení z České republiky do cizího státu po podání
obžaloby, nebo
e) převzetím odsouzeného z cizího státu do České republiky je příslušné
ministerstvo.
(2) K podání žádosti o povolení průvozu přes území třetího státu v
souvislosti s
a) žádostí státního zastupitelství o právní pomoc,
b) převzetím trestního řízení z cizího státu do České republiky, nebo
c) předáním trestního řízení z České republiky do cizího státu před
podáním obžaloby je příslušné Nejvyšší státní zastupitelství.
(3) Justiční orgán poskytne ústřednímu orgánu na jeho žádost a v jím
stanovené lhůtě podklady potřebné k podání žádosti o průvoz, včetně
překladů písemností do jazyka přijímaného třetím státem. Nesnese-li věc
odkladu, může ústřední orgán opatřit nezbytné písemnosti překladem do
jazyka přijímaného třetím státem.
104/2013

§ 142

Průvoz osob přes území České republiky
PT
(1) K přijetí žádosti cizího státu o povolení průvozu osoby přes území
České republiky v rámci mezinárodní justiční spolupráce mezi dvěma
nebo více cizími státy a k povolení průvozu je příslušné ministerstvo. Jeli žádost doručena jinému orgánu České republiky, neprodleně ji
postoupí ministerstvu.
(2) Ministerstvo nepovolí průvoz osoby přes území České republiky,
jestliže
…
b) stát, který o povolení průvozu osoby přes území České republiky
žádá, nedoloží, pro jaké účely má být průvoz proveden,
c) v trestním řízení, v souvislosti s nímž se o průvoz žádá, je možné
uložit trest smrti a stát, který toto řízení vede, neposkytne ujištění, že
trest smrti nebude uložen nebo vykonán,
d) jde o průvoz za účelem vydání osoby k výkonu trestu smrti,
…..
f) by to bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z
mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách,
g) je důvodná obava, že by osoba ve státu, do kterého má být vydána
nebo předána, byla vystavena pronásledování z důvodu svého původu,
rasy, náboženství, pohlaví, příslušnosti k určité národnostní nebo jiné
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skupině, státního občanství nebo pro své politické názory,
h) byl v České republice na osobu, o jejíž průvoz se žádá, vydán příkaz k
zadržení, příkaz k zatčení, příkaz k dodání do výkonu trestu, evropský
zatýkací rozkaz, zatýkací rozkaz vydaný podle části páté hlavy II dílu 4
nebo byly učiněny soudem úkony směřující k dodání osoby do výkonu
ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody, nebo
….
(3) Povolení průvozu osoby přes území České republiky pro takový druh
mezinárodní justiční spolupráce, který předpokládá vrácení osoby, se
vztahuje i na její případný zpětný průvoz.
(4) Povolení průvozu osoby přes území České republiky není třeba v
případě leteckého průvozu bez přistání na území České republiky.
104/2013

§ 143

(1) Jde-li o letecký průvoz osoby s plánovaným přistáním na území
České republiky, nepřesahuje-li předpokládaná délka průvozu 8 hodin a
není-li plánováno opuštění prostoru letiště, je po dobu průvozu osoba, o
jejíž průvoz jde, omezena na osobní svobodě orgány cizího státu, které ji
doprovázejí, za pomoci orgánů Policie České republiky.
(2) Pokud doba průvozu neplánovaně překročí 8 hodin nebo pokud je
zapotřebí opustit prostor letiště, orgány Policie České republiky osobu
převezmou od orgánů cizího státu, omezí ji na osobní svobodě a sepíšou
o tom protokol. O převzetí osoby a omezení její osobní svobody
bezodkladně vyrozumí státního zástupce krajského státního
zastupitelství, v obvodu jehož působnosti se nachází místo přistání, a
předají mu opis protokolu a další podklady, které státní zástupce
potřebuje, aby mohl podat návrh na vzetí osoby do průvozní vazby.
Státní zástupce podá takový návrh do 24 hodin od přistání, jinak musí
být osoba propuštěna na svobodu.
(3) O vzetí osoby do průvozní vazby rozhodne předseda senátu
krajského soudu, v obvodu jehož působnosti se nachází místo přistání, a
to do 24 hodin od podání návrhu. Ustanovení hlavy čtvrté oddílu prvního
trestního řádu se neužijí. Po rozhodnutí o vzetí osoby do průvozní vazby
stanoví ministerstvo státu, který o povolení průvozu požádal, přiměřenou
lhůtu, ne delší než 18 dnů od přistání, k převzetí osoby a dokončení
průvozu; pokud tak tento stát v uvedené lhůtě neučinil, předseda senátu
nařídí propuštění osoby z průvozní vazby nejpozději poslední den této
lhůty. Propuštění osoby z průvozní vazby v souvislosti s dokončením
průvozu zajistí předseda senátu soudu, který rozhodl o průvozní vazbě.
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(4) V jiných případech než uvedených v odstavcích 1 a 2 ministerstvo
před povolením průvozu podá Nejvyššímu soudu návrh na rozhodnutí,
že osoba, o jejíž průvoz jde, bude po dobu průvozu přes území České
republiky v průvozní vazbě. Nejvyšší soud vyhoví takovému návrhu
pouze v případě, že jsou splněny podmínky stanovené mezinárodní
smlouvou nebo není-li dán některý z důvodů nepovolení průvozu.
Ustanovení hlavy čtvrté oddílu prvního trestního řádu se neužijí. Pokud
Nejvyšší soud návrh zamítne, ministerstvo průvoz nepovolí.
(5) V jiných případech než uvedených v odstavcích 1 a 2 průvoz osoby
přes území České republiky do cizího státu, včetně jejího převzetí a
předání příslušnému orgánu cizího státu, provádí Policie České
republiky.
104/2013

§ 144 odst. 1 (1) Dojde-li v případě leteckého průvozu osoby bez plánovaného přistání
na území České republiky k neplánovanému přistání na jejím území,
orgány Policie České republiky osobu převezmou od orgánů cizího státu,
omezí ji na osobní svobodě a sepíšou o tom protokol. O převzetí osoby a
omezení její osobní svobody bezodkladně vyrozumí státního zástupce
krajského státního zastupitelství, v obvodu jehož působnosti se nachází
místo přistání, a předají mu opis protokolu a další podklady, které státní
zástupce potřebuje, aby mohl podat návrh na vzetí osoby do průvozní
vazby. Státní zástupce podá takový návrh do 24 hodin od neplánovaného
přistání, jinak musí být osoba propuštěna na svobodu. Návrh na vzetí
osoby do průvozní vazby státní zástupce nepodá a nařídí její propuštění
na svobodu, je-li zjevné, že nejsou splněny podmínky stanovené
mezinárodní smlouvou nebo je dán některý z důvodů nepovolení
průvozu osoby přes území České republiky uvedený v § 142 odst. 2
písm. a) až h).

104/2013

§ 144 odst. 2 (2) O vzetí osoby do průvozní vazby rozhodne předseda senátu
krajského soudu, v obvodu jehož působnosti se nachází místo
neplánovaného přistání, a to do 24 hodin od podání návrhu. Ustanovení
hlavy čtvrté oddílu prvního trestního řádu se neužijí. Je-li zjevné, že
nejsou splněny podmínky stanovené mezinárodní smlouvou nebo je dán
některý z důvodů nepovolení průvozu osoby přes území České republiky
uvedený v § 142 odst. 2 písm. a) až h), nařídí její propuštění na svobodu.

104/2013

§ 144 odst. 3 (3) Byla-li osoba vzata do průvozní vazby a není-li žádost o povolení
průvozu přes území České republiky doručena ve lhůtě 18 dnů od
neplánovaného přistání, předseda senátu nařídí propuštění osoby z
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průvozní vazby nejpozději poslední den této lhůty. Pokud ministerstvo
po doručení žádosti průvoz povolí, stanoví státu, který o povolení
průvozu požádal, přiměřenou lhůtu, ne delší než 18 dnů od povolení
průvozu, k převzetí osoby a dokončení průvozu; neučinil-li tak tento stát
v uvedené lhůtě, předseda senátu nařídí propuštění osoby z průvozní
vazby nejpozději poslední den této lhůty. Propuštění osoby z průvozní
vazby v souvislosti s dokončením průvozu nebo nepovolením průvozu
zajistí předseda senátu soudu, který rozhodl o průvozní vazbě.
104/2013

§ 144 odst. 4 (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se přiměřeně užijí také tehdy, jestliže v
případě leteckého průvozu osoby přes území České republiky, který byl
povolen, došlo k neplánovanému přistání, pokud po dobu delší než 8
hodin nelze v průvozu pokračovat, anebo pokud je po takovém
neplánovaném přistání zapotřebí opustit prostor letiště, na kterém k
neplánovanému přistání došlo. Po vzetí osoby do průvozní vazby stanoví
ministerstvo státu, který o povolení průvozu přes území České republiky
požádal, přiměřenou lhůtu, ne delší než 18 dnů od neplánovaného
přistání, k převzetí osoby a dokončení průvozu.
§ 220 odst. 2 Průvoz osob přes území České republiky v souvislosti s předáním
PT
...
(2) Neobsahuje-li žádost o povolení průvozu informace o totožnosti a
státní příslušnosti předávané osoby, o vydání evropského zatýkacího
rozkazu, o povaze a právní kvalifikaci trestného činu nebo popis
okolností spáchání trestného činu, včetně doby a místa jeho spáchání,
ministerstvo vyzve jiný členský stát, který o povolení průvozu žádá, k
jejímu doplnění v jím stanovené přiměřené lhůtě.
...
§ 220 odst. 2 Průvoz osob přes území České republiky v souvislosti s předáním
PT
...
(2) Neobsahuje-li žádost o povolení průvozu informace o totožnosti a
státní příslušnosti předávané osoby, o vydání evropského zatýkacího
rozkazu, o povaze a právní kvalifikaci trestného činu nebo popis
okolností spáchání trestného činu, včetně doby a místa jeho spáchání,
ministerstvo vyzve jiný členský stát, který o povolení průvozu žádá, k
jejímu doplnění v jím stanovené přiměřené lhůtě.
...
§ 220 odst. Průvoz osob přes území České republiky v souvislosti s předáním
PT
2
...
(2) Neobsahuje-li žádost o povolení průvozu informace o totožnosti a
státní příslušnosti předávané osoby, o vydání evropského zatýkacího
rozkazu, o povaze a právní kvalifikaci trestného činu nebo popis

Čl. 25 odst. 1
písm. b)

b) existenci evropského zatýkacího rozkazu;

104/2013

Čl. 25 odst. 1
písm. c)

c) povaze a právní kvalifikaci trestného činu;

104/2013

d) okolnostech spáchání trestného činu, včetně doby a místa.

104/2013

Čl. 25 odst. 1
písm. d)
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okolností spáchání trestného činu, včetně doby a místa jeho spáchání,
ministerstvo vyzve jiný členský stát, který o povolení průvozu žádá, k
jejímu doplnění v jím stanovené přiměřené lhůtě.
Je-li osoba, na kterou se vztahuje evropský zatýkací rozkaz za účelem
Irelevantní z hlediska implementace
NT
trestního stíhání, státním příslušníkem členského státu průvozu nebo
zde má trvalé bydliště, může být průvoz podmíněn tím, že tato osoba,
poté co bude vyslechnuta, bude vrácena do členského státu průvozu,
aby zde vykonala trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené
s odnětím osobní svobody uložené ve vystavujícím členském státě.

Čl. 25 odst. 2

2. Každý členský stát určí orgán příslušný k přijímání žádostí o
průvoz, potřebných dokumentů a ostatní úřední korespondence
související se žádostmi o průvoz. Členské státy sdělí určené orgány
generálnímu sekretariátu Rady.

104/2013

§ 142 odst. 1 (1) K přijetí žádosti cizího státu o povolení průvozu osoby přes území PT
České republiky v rámci mezinárodní justiční spolupráce mezi dvěma
nebo více cizími státy a k povolení průvozu je příslušné ministerstvo. Jeli žádost doručena jinému orgánu České republiky, neprodleně ji
postoupí ministerstvu.

Čl. 25 odst. 3

3. Žádost o průvoz a informace uvedené v odstavci 1 mohou být
zaslány orgánu určenému podle odstavce 2 jakýmkoli prostředkem,
který umožňuje vyhotovit písemný záznam. Členský stát průvozu sdělí
své rozhodnutí stejným postupem.

104/2013

§ 220 odst. 1 Průvoz osob přes území České republiky v souvislosti s předáním
PT
(1) Byla-li žádost o povolení průvozu doručena faxem, elektronicky,
prostřednictvím mezinárodní policejní spolupráce nebo jiným způsobem,
který umožňuje vyhotovit písemný záznam, dodatečné doručení jejího
originálu v listinné podobě se nevyžaduje.
...

Čl. 25 odst. 4

4. Toto rámcové rozhodnutí se nevztahuje na leteckou přepravu bez
plánovaného mezipřistání. Dojde-li však k neplánovanému přistání,
poskytne vystavující členský stát orgánu určenému podle odstavce 2
veškeré informace uvedené v odstavci 1.

104/2013

§ 144 odst. (1) Dojde-li v případě leteckého průvozu osoby bez plánovaného přistání PT
1,2,3
na území České republiky k neplánovanému přistání na jejím území,
orgány Policie České republiky osobu převezmou od orgánů cizího státu,
omezí ji na osobní svobodě a sepíšou o tom protokol. O převzetí osoby a
omezení její osobní svobody bezodkladně vyrozumí státního zástupce
krajského státního zastupitelství, v obvodu jehož působnosti se nachází
místo přistání, a předají mu opis protokolu a další podklady, které státní
zástupce potřebuje, aby mohl podat návrh na vzetí osoby do průvozní
vazby. Státní zástupce podá takový návrh do 24 hodin od neplánovaného
přistání, jinak musí být osoba propuštěna na svobodu. Návrh na vzetí
osoby do průvozní vazby státní zástupce nepodá a nařídí její propuštění
na svobodu, je-li zjevné, že nejsou splněny podmínky stanovené
mezinárodní smlouvou nebo je dán některý z důvodů nepovolení
průvozu osoby přes území České republiky uvedený v § 142 odst. 2
písm. a) až h).
(2) O vzetí osoby do průvozní vazby rozhodne předseda senátu
krajského soudu, v obvodu jehož působnosti se nachází místo
neplánovaného přistání, a to do 24 hodin od podání návrhu. Ustanovení
hlavy čtvrté oddílu prvního trestního řádu se neužijí. Je-li zjevné, že
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nejsou splněny podmínky stanovené mezinárodní smlouvou nebo je dán
některý z důvodů nepovolení průvozu osoby přes území České republiky
uvedený v § 142 odst. 2 písm. a) až h), nařídí její propuštění na svobodu.
(3) Byla-li osoba vzata do průvozní vazby a není-li žádost o povolení
průvozu přes území České republiky doručena ve lhůtě 18 dnů od
neplánovaného přistání, předseda senátu nařídí propuštění osoby z
průvozní vazby nejpozději poslední den této lhůty. Pokud ministerstvo
po doručení žádosti průvoz povolí, stanoví státu, který o povolení
průvozu požádal, přiměřenou lhůtu, ne delší než 18 dnů od povolení
průvozu, k převzetí osoby a dokončení průvozu; neučinil-li tak tento stát
v uvedené lhůtě, předseda senátu nařídí propuštění osoby z průvozní
vazby nejpozději poslední den této lhůty. Propuštění osoby z průvozní
vazby v souvislosti s dokončením průvozu nebo nepovolením průvozu
zajistí předseda senátu soudu, který rozhodl o průvozní vazbě.
104/2013

Čl. 25 odst. 5

5. Týká-li se průvoz osoby, která má být vydána do členského státu z
třetí země, použije se tento článek obdobně. V tomto případě se
zejména slova "evropský zatýkací rozkaz" nahrazují slovy "žádost o
vydání".

104/2013

§ 142 odst. 4 (4) Povolení průvozu osoby přes území České republiky není třeba v
případě leteckého průvozu bez přistání na území České republiky.
§ 142 odst. 1 (1) K přijetí žádosti cizího státu o povolení průvozu osoby přes území PT
České republiky v rámci mezinárodní justiční spolupráce mezi dvěma
nebo více cizími státy a k povolení průvozu je příslušné ministerstvo. Jeli žádost doručena jinému orgánu České republiky, neprodleně ji
postoupí ministerstvu.

KAPITOLA 3
ÚČINKY PŘEDÁNÍ
Čl. 26 odst. 1

Započtení doby vazby nebo trestu odnětí svobody ve vykonávajícím
členském státě

40/2009

1. Vystavující členský stát započítá dobu vazby nebo trestu odnětí
svobody v souvislosti s výkonem evropského zatýkacího rozkazu do
celkové doby odnětí svobody, která má být vykonána ve vystavujícím
členském státě v důsledku uložení trestu odnětí svobody nebo
ochranného opatření spojeného s odnětím osobní svobody.

141/1961

Započítání vazby a trestu vykonaných v cizině
PT
(1) Jestliže pro týž skutek byl pachatel v cizině ve vazbě anebo potrestán
orgánem cizího státu nebo mezinárodním soudním orgánem, započítá se
mu doba strávená ve vazbě nebo vykonaný trest do trestu uloženého
soudem České republiky, 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).
(2) Není-li započítání vazby nebo trestu v cizině uloženého (odstavec 1)
možné, a to zejména proto, že v cizině byl vykonán zcela nebo zčásti
trest takového druhu, jaký trestní zákon nezná, přihlédne soud k této
skutečnosti při stanovení druhu trestu, popřípadě jeho výměry.
§ 334 odst. 1 Započítání vazby a trestu
(1) O započítání vazby a trestu rozhodne předseda senátu usnesením, a
to zpravidla zároveň s nařízením výkonu trestu. Vazba se započítává
podle stavu ke dni nařízení výkonu trestu, a to od doby, kdy osobní
§ 93
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svoboda obviněného byla omezena.

Čl. 26 odst. 2

2. Za tímto účelem poskytnou vykonávající justiční orgán nebo
ústřední orgán, které jsou určeny podle článku 7, vystavujícímu
justičnímu orgánu při předání všechny informace o délce trvání vazby
nebo trestu odnětí svobody vyžádané osoby na základě evropského
zatýkacího rozkazu.

Čl. 27 odst. 1

Případné stíhání za jiné trestné činy

Čl. 27 odst. 2

104/2013

§ 213 odst. 6 (6) Předseda senátu poskytne příslušnému orgánu vyžadujícího státu PT
informace o délce trvání vazby v průběhu předávacího řízení na území
České republiky.

Irelevantní z hlediska implementace

1. Každý členský stát může oznámit generálnímu sekretariátu Rady, že
se ve vztazích s jinými členskými státy, které provedly stejné
oznámení, předpokládá, že byl dán souhlas k tomu, aby osoba byla
stíhána, odsouzena nebo držena ve vazbě za účelem výkonu trestu
odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s odnětím osobní
svobody za jiný trestný čin, než kvůli kterému byla předána a kterého
se dopustila před svým předáním, neuvede-li v konkrétním případě
vykonávající justiční orgán ve svém rozhodnutí o předání něco jiného.
2. Kromě případů uvedených v odstavcích 1 a 3 nelze osobu, která
byla předána, stíhat, odsoudit nebo jinak zbavit svobody za jiný
trestný čin, než kvůli kterému byla předána a kterého se dopustila před
svým předáním.

104/2013

NT

§ 198 odst. 1 Zásada speciality
PT
(1) Předaná osoba nemůže být zbavena osobní svobody ani proti ní
nemůže být vedeno trestní stíhání ani na ní vykonán trest nebo ochranné
opatření pro jiný skutek spáchaný před předáním, než pro který byla
předána, ledaže
a) v rámci trestního stíhání nedojde k omezení nebo zbavení její osobní
svobody,
b) opustila území České republiky a dobrovolně se vrátila zpět nebo byla
na území České republiky dopravena zákonným způsobem,
c) zdržuje se na území České republiky po uplynutí 45 dnů po svém
propuštění z vazby, z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
nebo po ukončení výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením
osobní svobody, ačkoli měla možnost území České republiky opustit,
d) předané osobě hrozí uložení pouze jiného trestu než nepodmíněného
trestu odnětí svobody nebo uložení ochranného opatření nespojeného se
zbavením osobní svobody, a to i v případě, že může za zákonem
stanovených podmínek dojít k jejich změně na nepodmíněný trest odnětí
svobody nebo na ochranné opatření spojené se zbavením osobní
svobody,
e) předaná osoba se vzdala práva na uplatnění zásady speciality,
případně vzdání se tohoto práva bylo součástí jejího souhlasu s předáním
do České republiky,
f) předaná osoba se po svém předání výslovně vzdala práva na uplatnění
zásady speciality, nebo

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

32002F0584
Lhůta pro implementaci
31. 12. 2003
Úřední věstník
L 190
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
členskými státy
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
g) příslušný orgán předávajícího státu udělil souhlas se stíháním předané
osoby nebo výkonem trestu nebo ochranného opatření.

Čl. 27 odst. 3
písm. a)

3. Odstavec 2 se nepoužije v těchto případech:
a) neopustila-li vyžádaná osoba území členského státu, kterému byla
předána, ve lhůtě do 45 dnů od svého konečného propuštění, i když k
tomu měla příležitost, nebo vrátila-li se na území tohoto státu poté, co
ho opustila;

104/2013

§ 198 odst. 1 Zásada speciality
PT
písm. c)
(1) Předaná osoba nemůže být zbavena osobní svobody ani proti ní
nemůže být vedeno trestní stíhání ani na ní vykonán trest nebo ochranné
opatření pro jiný skutek spáchaný před předáním, než pro který byla
předána, ledaže
...
c) zdržuje se na území České republiky po uplynutí 45 dnů po svém
propuštění z vazby, z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
nebo po ukončení výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením
osobní svobody, ačkoli měla možnost území České republiky opustit,
...

Čl. 27 odst. 3
písm. b)

b) trestný čin nelze potrestat trestem odnětí svobody nebo ochranným
opatřením spojeným s odnětím osobní svobody;

104/2013

Čl. 27 odst. 3
písm. c)

c) trestní řízení nevede k uplatnění opatření omezujícího osobní
svobodu;

104/2013

Čl. 27 odst. 3
písm. d)

d) mohl-li by osobě být uložen trest nebo opatření, které nezahrnují
odnětí osobní svobody, zejména peněžitý trest nebo opatření místo
tohoto trestu, i když tento trest nebo opatření mohou omezit její osobní
svobodu;

104/2013

§ 198 odst. 1 Zásada speciality
PT
písm. d)
(1) Předaná osoba nemůže být zbavena osobní svobody ani proti ní
nemůže být vedeno trestní stíhání ani na ní vykonán trest nebo ochranné
opatření pro jiný skutek spáchaný před předáním, než pro který byla
předána, ledaže
...
d) předané osobě hrozí uložení pouze jiného trestu než nepodmíněného
trestu odnětí svobody nebo uložení ochranného opatření nespojeného se
zbavením osobní svobody, a to i v případě, že může za zákonem
stanovených podmínek dojít k jejich změně na nepodmíněný trest odnětí
svobody nebo na ochranné opatření spojené se zbavením osobní
svobody,
...
§ 198 odst. 1 Zásada speciality
PT
písm. a)
(1) Předaná osoba nemůže být zbavena osobní svobody ani proti ní
nemůže být vedeno trestní stíhání ani na ní vykonán trest nebo ochranné
opatření pro jiný skutek spáchaný před předáním, než pro který byla
předána, ledaže
a) v rámci trestního stíhání nedojde k omezení nebo zbavení její osobní
svobody,
...
§ 198 odst. 1 Zásada speciality
PT
písm. d)
(1) Předaná osoba nemůže být zbavena osobní svobody ani proti ní
nemůže být vedeno trestní stíhání ani na ní vykonán trest nebo ochranné
opatření pro jiný skutek spáchaný před předáním, než pro který byla
předána, ledaže

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32002F0584
Lhůta pro implementaci
31. 12. 2003
Úřední věstník
L 190
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
členskými státy
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Ustanovení
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
(článek,odst.,
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
písm., atd.)
...
d) předané osobě hrozí uložení pouze jiného trestu než nepodmíněného
trestu odnětí svobody nebo uložení ochranného opatření nespojeného se
zbavením osobní svobody, a to i v případě, že může za zákonem
stanovených podmínek dojít k jejich změně na nepodmíněný trest odnětí
svobody nebo na ochranné opatření spojené se zbavením osobní
svobody,
...
Čl. 27 odst. 3 e) pokud osoba souhlasí s předáním a popřípadě se současně zřekla 104/2013 § 198 odst. 1 Zásada speciality
PT
písm. e)
uplatnění zásady speciality podle článku 13;
písm. e)
(1) Předaná osoba nemůže být zbavena osobní svobody ani proti ní
nemůže být vedeno trestní stíhání ani na ní vykonán trest nebo ochranné
opatření pro jiný skutek spáchaný před předáním, než pro který byla
předána, ledaže
...
e) předaná osoba se vzdala práva na uplatnění zásady speciality,
případně vzdání se tohoto práva bylo součástí jejího souhlasu s předáním
do České republiky,
Celex:
Název:

Čl. 27 odst. 3
písm. f)

Čl. 27 odst. 3
písm. g)

f) pokud se osoba po svém předání výslovně zřekla nároku na zásadu
speciality, pokud jde o určité trestné činy spáchané před jejím
předáním. Prohlášení o zřeknutí se musí být učiněno před příslušnými
justičními orgány vystavujícího členského státu a zaznamenáno do
protokolu v souladu s vnitrostátním právem tohoto státu. Prohlášení o
zřeknutí se musí být vyjádřeno takovým způsobem, aby bylo zřejmé,
že ho tato osoba učinila dobrovolně a s plným vědomím důsledků. Za
tímto účelem má tato osoba právo na právního zástupce;

g) dá-li vykonávající justiční orgán, který osobu předal, svůj souhlas v
souladu s odstavcem 4.

104/2013

§ 198 odst. 1 Zásada speciality
PT
písm. f)
(1) Předaná osoba nemůže být zbavena osobní svobody ani proti ní
nemůže být vedeno trestní stíhání ani na ní vykonán trest nebo ochranné
opatření pro jiný skutek spáchaný před předáním, než pro který byla
předána, ledaže
...
f) předaná osoba se po svém předání výslovně vzdala práva na uplatnění
zásady speciality, nebo
...

104/2013

§ 198 odst. 2 (2) Jestliže se předaná osoba nevzdala práva na uplatnění zásady
speciality podle odstavce 1 písm. e), předseda senátu a v přípravném
řízení soudce na návrh státního zástupce ji vyslechne za přítomnosti
obhájce a poučí ji o možnosti vzdát se práva na uplatnění zásady
speciality, jakož i o důsledcích tohoto prohlášení. Toto prohlášení nelze
vzít zpět. Skutek, ohledně něhož se osoba vzdala práva na uplatnění
zásady speciality, popíše soud v protokolu tak, aby nemohl být zaměněn
s jiným skutkem.
§ 198 odst. 1 Zásada speciality
PT
písm.g)
(1) Předaná osoba nemůže být zbavena osobní svobody ani proti ní
nemůže být vedeno trestní stíhání ani na ní vykonán trest nebo ochranné
opatření pro jiný skutek spáchaný před předáním, než pro který byla
předána, ledaže
...

104/2013

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 27 odst. 4

Čl. 28 odst. 1

32002F0584
Lhůta pro implementaci
31. 12. 2003
Úřední věstník
L 190
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
členskými státy
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
g) příslušný orgán předávajícího státu udělil souhlas se stíháním předané
osoby nebo výkonem trestu nebo ochranného opatření.
4. Žádost o souhlas se předá vykonávajícímu justičnímu orgánu
společně s údaji uvedenými v čl. 8 odst. 1 a překladem uvedeným v čl.
8 odst. 2. Souhlas se udělí, podléhá-li trestný čin, kvůli němuž se žádá
o souhlas, předání v souladu s tímto rámcovým rozhodnutím. Souhlas
se zamítne z důvodů uvedených v článku 3, jinak může být zamítnut
jen z důvodů uvedených v článku 4. Rozhodnutí musí být přijato
nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti.
V případech uvedených v článku 5 musí vystavující členský stát
poskytnout stanovené záruky.

Další předání nebo vydání

104/2013

§ 194

Ujištění

PT

(1) Podmiňuje-li předávající stát předání osoby poskytnutím ujištění
týkajícího se trestního řízení, může soud takové ujištění poskytnout; v
přípravném řízení přihlédne ke stanovisku státního zástupce.
(2) Byla-li osoba předána na základě ujištění, takové ujištění se dodrží.
(3) Byla-li osoba předána z členského státu, jehož je občanem nebo tam
má trvalý pobyt, za podmínky, že bude v případě odsouzení k
nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo uložení ochranného
opatření spojeného se zbavením osobní svobody vrácena zpět do tohoto
členského státu, předseda senátu informuje příslušný orgán
předávajícího státu o takovém pravomocném rozhodnutí a poskytne mu
nezbytnou součinnost za účelem výkonu rozhodnutí v předávajícím
státu.
104/2013

§ 198 odst. 3 (3) Žádost o souhlas podle odstavce 1 písm. g) podá v přípravném řízení
soudce na návrh státního zástupce a v řízení před soudem předseda
senátu. V žádosti se uvedou údaje odpovídající obsahovým náležitostem
evropského zatýkacího rozkazu. Žádost se doručí příslušnému orgánu
předávajícího státu s překladem do úředního jazyka tohoto státu nebo do
jiného jazyka, v němž je předávající stát ochoten evropský zatýkací
rozkaz přijmout.

104/2013

§ 216 odst. 2 (2) K řízení o takové žádosti jsou příslušné orgány, které byly činné v
řízení o předání. O žádosti je třeba rozhodnout zpravidla do 30 dnů od
doručení.
Irelevantní z hlediska implementace
NT

1. Každý členský stát může oznámit generálnímu sekretariátu Rady, že
se ve vztazích s jinými členskými státy, které provedly stejné
oznámení, předpokládá, že byl dán souhlas k předání osoby jinému
členskému státu, než je vykonávající členský stát, na základě
evropského zatýkacího rozkazu vydaného kvůli trestnému činu, který
byl spáchán před předáním této osoby, neuvede-li v jednotlivém
případě vykonávající justiční orgán ve svém rozhodnutí o předání
něco jiného.
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
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Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 28 odst. 2
písm. a)

Čl. 28 odst. 2
písm. b)

32002F0584
Lhůta pro implementaci
31. 12. 2003
Úřední věstník
L 190
Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi
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členskými státy
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. / Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
2. V každém případě může být osoba, která byla předána
vystavujícímu členskému státu na základě evropského zatýkacího
rozkazu, předána bez souhlasu vykonávajícího členského státu jinému
členskému státu, než je tento vykonávající členský stát, na základě
evropského zatýkacího rozkazu vydaného kvůli trestnému činu, který
byl spáchán před jejím předáním, v těchto případech:
a) neopustila-li vyžádaná osoba území členského státu, kterému byla
předána, ve lhůtě do 45 dnů od svého konečného propuštění, i když k
tomu měla příležitost nebo vrátila-li se na území tohoto státu poté, co
ho opustila;

b) souhlasí-li vyžádaná osoba s předáním do jiného členského státu,
než je vykonávající členský stát, na základě evropského zatýkacího
rozkazu. Souhlas musí být vydán před příslušnými justičními orgány

104/2013

§ 199 odst. 2 (2) Bez souhlasu předávajícího státu může být osoba dále předána PT
jinému členskému státu v případě, že
a) tato osoba souhlasí s dalším předáním do jiného členského státu, nebo
b) pro tuto osobu se neuplatní zásada speciality z důvodů uvedených v §
198 odst. 1 písm. a) až c) nebo e) až g).

104/2013

§ 198 odst. 1 Zásada speciality
PT
(1) Předaná osoba nemůže být zbavena osobní svobody ani proti ní
nemůže být vedeno trestní stíhání ani na ní vykonán trest nebo ochranné
opatření pro jiný skutek spáchaný před předáním, než pro který byla
předána, ledaže
a) v rámci trestního stíhání nedojde k omezení nebo zbavení její osobní
svobody,
b) opustila území České republiky a dobrovolně se vrátila zpět nebo byla
na území České republiky dopravena zákonným způsobem,
c) zdržuje se na území České republiky po uplynutí 45 dnů po svém
propuštění z vazby, z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
nebo po ukončení výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením
osobní svobody, ačkoli měla možnost území České republiky opustit,
d) předané osobě hrozí uložení pouze jiného trestu než nepodmíněného
trestu odnětí svobody nebo uložení ochranného opatření nespojeného se
zbavením osobní svobody, a to i v případě, že může za zákonem
stanovených podmínek dojít k jejich změně na nepodmíněný trest odnětí
svobody nebo na ochranné opatření spojené se zbavením osobní
svobody,
e) předaná osoba se vzdala práva na uplatnění zásady speciality,
případně vzdání se tohoto práva bylo součástí jejího souhlasu s předáním
do České republiky,
f) předaná osoba se po svém předání výslovně vzdala práva na uplatnění
zásady speciality, nebo
g) příslušný orgán předávajícího státu udělil souhlas se stíháním předané
osoby nebo výkonem trestu nebo ochranného opatření.

104/2013

§ 199

Další předání z České republiky do jiného členského státu
PT
(1) Předaná osoba může být dále předána jinému členskému státu pro
skutek spáchaný před předáním do České republiky pouze se souhlasem

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Vyhodnoc Poznám
ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
vystavujícího členského státu a zaznamenán do protokolu v souladu s
předávajícího státu, není-li dále stanoveno jinak.
vnitrostátním právem tohoto státu. Prohlášení o souhlasu musí být
(2) Bez souhlasu předávajícího státu může být osoba dále předána
vyjádřeno takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že ho tato osoba
jinému členskému státu v případě, že
učinila dobrovolně a s plným vědomím důsledků. Za tímto účelem má
a) tato osoba souhlasí s dalším předáním do jiného členského státu,
vyžádaná osoba právo na právního zástupce;
nebo
b) pro tuto osobu se neuplatní zásada speciality z důvodů uvedených v §
198 odst. 1 písm. a) až c) nebo e) až g).
(3) Souhlas předávajícího státu podle odstavce 1 si vyžádá předseda
senátu krajského soudu, v jehož obvodu působí státní zástupce, který
vede předběžné šetření, a to na návrh tohoto státního zástupce. Dále
postupuje přiměřeně podle § 198 odst. 3.
(4) Osoba, která byla do České republiky vydána, může být dále
předána jinému členskému státu pro skutek spáchaný před vydáním do
České republiky pouze se souhlasem vydávajícího státu. Ministerstvo
provede nezbytné úkony k zajištění souhlasu vydávajícího státu na
základě podnětu příslušného státního zastupitelství.
104/2013 § 198 odst. 2 (2) Jestliže se předaná osoba nevzdala práva na uplatnění zásady
speciality podle odstavce 1 písm. e), předseda senátu a v přípravném
řízení soudce na návrh státního zástupce ji vyslechne za přítomnosti
obhájce a poučí ji o možnosti vzdát se práva na uplatnění zásady
speciality, jakož i o důsledcích tohoto prohlášení. Toto prohlášení nelze
vzít zpět. Skutek, ohledně něhož se osoba vzdala práva na uplatnění
zásady speciality, popíše soud v protokolu tak, aby nemohl být zaměněn
s jiným skutkem.
104/2013

104/2013

§ 14 odst. 1 Nutná obhajoba
PT
písm. d)
(1) Obhájce musí mít vždy osoba,
...
d) vůči níž se vede řízení o rozšíření předání, nebo
...
§ 216
Rozšíření předání
(1) Ustanovení tohoto dílu se přiměřeně užijí na řízení o žádosti jiného
členského státu, jemuž byla předána osoba, o udělení souhlasu
a) se stíháním pro jiný skutek spáchaný před předáním, než pro který
byla předána,
b) s výkonem trestu nebo ochranného opatření uložených za takový
skutek,
c) s předáním do dalšího členského státu k trestnímu stíhání pro takový
skutek nebo k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo
ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody uložených
za takový skutek, nebo
d) s vydáním do třetího státu k trestnímu stíhání pro takový skutek nebo
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k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného
opatření spojeného se zbavením osobní svobody uložených za takový
skutek.
(2) K řízení o takové žádosti jsou příslušné orgány, které byly činné v
řízení o předání. O žádosti je třeba rozhodnout zpravidla do 30 dnů od
doručení.
(3) Soud rozhoduje o žádosti jiného členského státu ve veřejném
zasedání za přítomnosti státního zástupce a obhájce osoby, ohledně níž
bylo o udělení souhlasu požádáno. Osobě, ohledně níž bylo o udělení
souhlasu požádáno, se doručuje pouze výzva ke zvolení obhájce,
ustanovení obhájce a rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu s
rozšířením předání.
(4) Souhlasu podle odstavce 1 není třeba, pokud se osoba před soudem
jiného členského státu po svém předání vzdala uplatnění zásady
speciality nebo pokud proběhlo zjednodušené předání. V takovém
případě státní zástupce vyrozumí o této skutečnosti příslušný orgán
jiného členského státu.
c) nepodléhá-li vyžádaná osoba zásadě speciality v souladu s čl. 27
odst. 3 písm. a), e), f) a g).

104/2013

104/2013

§ 199 odst. 2 (2) Bez souhlasu předávajícího státu může být osoba dále předána PT
písm. b)
jinému členskému státu v případě, že
...
b) pro tuto osobu se neuplatní zásada speciality z důvodů uvedených v §
198 odst. 1 písm. a) až c) nebo e) až g).
...
§ 198 odst. 1 Zásada speciality
PT
(1) Předaná osoba nemůže být zbavena osobní svobody ani proti ní
nemůže být vedeno trestní stíhání ani na ní vykonán trest nebo ochranné
opatření pro jiný skutek spáchaný před předáním, než pro který byla
předána, ledaže
a) v rámci trestního stíhání nedojde k omezení nebo zbavení její osobní
svobody,
b) opustila území České republiky a dobrovolně se vrátila zpět nebo byla
na území České republiky dopravena zákonným způsobem,
c) zdržuje se na území České republiky po uplynutí 45 dnů po svém
propuštění z vazby, z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
nebo po ukončení výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením
osobní svobody, ačkoli měla možnost území České republiky opustit,
d) předané osobě hrozí uložení pouze jiného trestu než nepodmíněného
trestu odnětí svobody nebo uložení ochranného opatření nespojeného se
zbavením osobní svobody, a to i v případě, že může za zákonem
stanovených podmínek dojít k jejich změně na nepodmíněný trest odnětí
svobody nebo na ochranné opatření spojené se zbavením osobní
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svobody,
e) předaná osoba se vzdala práva na uplatnění zásady speciality,
případně vzdání se tohoto práva bylo součástí jejího souhlasu s předáním
do České republiky,
f) předaná osoba se po svém předání výslovně vzdala práva na uplatnění
zásady speciality, nebo
g) příslušný orgán předávajícího státu udělil souhlas se stíháním předané
osoby nebo výkonem trestu nebo ochranného opatření.
Čl. 28 odst. 3 3. Vykonávající justiční orgán souhlasí s předáním do jiného 104/2013 § 198 odst. 3 (3) Žádost o souhlas podle odstavce 1 písm. g) podá v přípravném řízení PT
písm. a)
členského státu podle těchto pravidel:
soudce na návrh státního zástupce a v řízení před soudem předseda
a) žádost o souhlas se podá podle článku 9 společně s údaji uvedenými
senátu. V žádosti se uvedou údaje odpovídající obsahovým náležitostem
evropského zatýkacího rozkazu. Žádost se doručí příslušnému orgánu
v čl. 8 odst. 1 a překladem uvedeným v čl. 8 odst. 2;
předávajícího státu s překladem do úředního jazyka tohoto státu nebo do
jiného jazyka, v němž je předávající stát ochoten evropský zatýkací
rozkaz přijmout
104/2013 § 199 odst. 1 (1) Předaná osoba může být dále předána jinému členskému státu pro
skutek spáchaný před předáním do České republiky pouze se souhlasem
předávajícího státu, není-li dále stanoveno jinak.
Celex:
Název:

104/2013

Čl. 28 odst. 3
písm. b)

b) souhlas je vydán, podléhá-li trestný čin, kvůli němuž se žádá o
souhlas, předání v souladu s tímto rámcovým rozhodnutím;

104/2013

104/2013

§ 199 odst. 3 (3) Souhlas předávajícího státu podle odstavce 1 si vyžádá předseda
senátu krajského soudu, v jehož obvodu působí státní zástupce, který
vede předběžné šetření, a to na návrh tohoto státního zástupce. Dále
postupuje přiměřeně podle § 198 odst. 3.
§ 205 odst. 1 Rozhodnutí o předání
PT
(1) Po skončení předběžného šetření soud rozhodne na návrh státního
zástupce ve veřejném zasedání, zda se osoba předá do vyžadujícího
státu; proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, která má odkladný
účinek. Soud rozhodne, že se osoba předá do vyžadujícího státu, není-li
dán některý z důvodů pro nepředání uvedený v odstavci 2 nebo některý z
důvodů pro zamítnutí návrhu státního zástupce uvedený v odstavci 5.
Ustanovení § 188 odst. 1 písm. e) trestního řádu o vrácení věci státnímu
zástupci k došetření se neužije.
...
§ 216 odst. 1 Rozšíření předání
PT
(1) Ustanovení tohoto dílu se přiměřeně užijí na řízení o žádosti jiného
členského státu, jemuž byla předána osoba, o udělení souhlasu
a) se stíháním pro jiný skutek spáchaný před předáním, než pro který
byla předána,
b) s výkonem trestu nebo ochranného opatření uložených za takový
skutek,
c) s předáním do dalšího členského státu k trestnímu stíhání pro takový
skutek nebo k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo
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ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody uložených
za takový skutek, nebo
d) s vydáním do třetího státu k trestnímu stíhání pro takový skutek nebo
k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného
opatření spojeného se zbavením osobní svobody uložených za takový
skutek.

Čl. 28 odst. 3
písm. c)

c) rozhodnutí musí být přijato nejpozději do 30 dnů od obdržení
žádosti;

Čl. 28 odst. 3
písm. d)

d) souhlas se zamítne z důvodů uvedených v článku 3, jinak může být
zamítnut jen z důvodů uvedených v článku 4.
V případech uvedených v článku 5 musí vystavující členský stát
poskytnout stanovené záruky.

9534
104/2013

104/2013
57/2017

§ 216 odst. 2 (2) K řízení o takové žádosti jsou příslušné orgány, které byly činné v PT
řízení o předání. O žádosti je třeba rozhodnout zpravidla do 30 dnů od
doručení.
§ 205 odst. 2 (2) Osoba se do vyžadujícího státu nepředá, pokud
PT
a) je státním občanem České republiky nebo občanem jiného členského
státu s trvalým pobytem na území České republiky, evropský zatýkací
rozkaz byl vydán za účelem předání k trestnímu stíhání a příslušný orgán
vyžadujícího státu neposkytl dostatečné ujištění podle § 203 odst. 5,
b) je státním občanem České republiky nebo občanem jiného členského
státu s trvalým pobytem na území České republiky, evropský zatýkací
rozkaz byl vydán za účelem předání k výkonu nepodmíněného trestu
odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní
svobody, jsou splněny podmínky pro uznání a výkon rozhodnutí, kterým
byl uložen takový trest nebo takové ochranné opatření, na území České
republiky a tato osoba před soudem do protokolu prohlásí, že nesouhlasí
s výkonem tohoto trestu nebo ochranného opatření ve vyžadujícím státu,
c) trestní stíhání pro týž skutek je v České republice nepřípustné v
důsledku amnestie, jestliže skutek spadá do působnosti trestního zákona,
d) evropský zatýkací rozkaz nebyl vydán pro skutek, za který lze podle
práva vyžadujícího státu uložit nepodmíněný trest odnětí svobody s
horní hranicí trestní sazby nejméně 1 rok nebo ochranné opatření
spojené se zbavením osobní svobody s nejvyšší délkou trvání nejméně 1
rok, nebo za který má být vykonán nepodmíněný trest odnětí svobody
nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody v délce
nejméně 4 měsíce,
e) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle práva
České republiky a nejde o jednání uvedené v § 207; v případě daní,
poplatků, cel nebo měny nelze rozhodnout o nepředání 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 vyžadujícího státu,
f) trestní odpovědnost nebo výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody
jsou podle právního řádu České republiky promlčeny, jestliže skutek
spadá do působnosti trestního zákona,
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g) jde o předání osoby k trestnímu stíhání pro skutek, pro který se v
České republice proti téže osobě vede trestní řízení, nebo pro skutek,
který byl zcela nebo zčásti spáchán na území České republiky, kromě
případů, kdy je třeba dát přednost provedení trestního stíhání ve
vyžadujícím státu zejména z důvodu náležitého zjištění skutkového
stavu nebo z důvodů týkajících se trestu nebo ochranného opatření anebo
jejich výkonu,
h) 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,
i) 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,
j) evropský zatýkací rozkaz byl vydán za účelem předání k výkonu
nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření
spojeného se zbavením osobní svobody, které byly uloženy rozhodnutím
vyneseným v nepřítomnosti této osoby, není-li dále stanoveno jinak,
9534

k) nebyl udělen souhlas jiného členského státu podle § 199 odst. 1 a
nebyla splněna některá z podmínek uvedených v § 199 odst. 2, nebo
nebyl dán souhlas vydávajícího státu podle § 199 odst. 4,
l) předání by bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou
republiku z mezinárodních smluv o lidských právech a základních
svobodách, nebo
m) je důvodná obava, že by osoba, o jejíž předání jde, byla ve
vyžadujícím
státu vystavena pronásledování z důvodu svého původu, rasy,
náboženství, pohlaví, příslušnosti k určité národnostní nebo jiné skupině,
státního občanství nebo pro své politické názory 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.
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Čl. 28 odst. 4
4. Bez ohledu na odstavec 1 nesmí být osoba, která byla předána na 104/2013 § 91 odst. 1 Nepřípustnost vydání
PT
základě evropského zatýkacího rozkazu, vydána do třetí země bez
písm. n)
(1) Vydání osoby do cizího státu je nepřípustné, pokud
souhlasu příslušného orgánu členského státu, který tuto osobu předal.
...
Tento souhlas se udělí v souladu se smlouvami, kterými je členský stát
n) stát, z něhož byla osoba, o jejíž vydání jde, předtím do České
vázán, jakož i s jeho vnitrostátním právem.
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,
...
Čl. 29 odst. 1 Předání předmětů
104/2013 § 214
Na zajištění a předání věcí označených v evropském zatýkacím rozkazu PT
písm. a)
se přiměřeně užije § 104.
1. Na žádost vystavujícího justičního orgánu nebo z jeho podnětu
zabaví a předá vykonávající justiční orgán v souladu se svým
vnitrostátním právem předměty, které
a) mohou sloužit jako důkaz nebo
Celex:
Název:

Čl. 29 odst. 1
písm. b)

Čl. 29 odst. 2

b) které vyžádaná osoba získala z trestného činu.

2. Předměty uvedené v prvním odstavci musí být předány i tehdy,
nelze-li evropský zatýkací rozkaz provést kvůli úmrtí nebo útěku
vyžádané osoby.

104/2013

§ 104

Předání věcí
(1) Na žádost cizího státu o předání věcí, které má osoba, o jejíž vydání
jde, u sebe a které by mohly v cizím státu sloužit jako důkaz v trestním
řízení nebo které pocházejí z trestné činnosti, lze tyto věci zajistit.
Přitom se postupuje přiměřeně podle hlavy I dílů 2 a 3. Tyto věci lze
cizímu státu předat, i když osoba, o jejíž vydání jde, zemře nebo
uprchne.
(2) Předáním věcí cizímu státu jejich zajištění zaniká, pokud na ně
neuplatňuje práva třetí osoba. V takovém případě se podmíní předání
věcí jejich vrácením do České republiky.

104/2013

§ 214

Na zajištění a předání věcí označených v evropském zatýkacím rozkazu PT
se přiměřeně užije § 104.

104/2013

§ 104

104/2013

§ 214

Předání věcí
(1) Na žádost cizího státu o předání věcí, které má osoba, o jejíž vydání
jde, u sebe a které by mohly v cizím státu sloužit jako důkaz v trestním
řízení nebo které pocházejí z trestné činnosti, lze tyto věci zajistit.
Přitom se postupuje přiměřeně podle hlavy I dílů 2 a 3. Tyto věci lze
cizímu státu předat, i když osoba, o jejíž vydání jde, zemře nebo
uprchne.
(2) Předáním věcí cizímu státu jejich zajištění zaniká, pokud na ně
neuplatňuje práva třetí osoba. V takovém případě se podmíní předání
věcí jejich vrácením do České republiky.
Na zajištění a předání věcí označených v evropském zatýkacím rozkazu PT
se přiměřeně užije § 104.
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104/2013

Čl. 29 odst. 3

3. Podléhají-li předměty uvedené v odstavci 1 zabrání nebo propadnutí
na území vykonávajícího členského státu a jsou-li potřebné pro
probíhající trestní řízení, může si je tento stát dočasně ponechat nebo
je předat vystavujícímu členskému státu pod podmínkou, že budou
vráceny.

104/2013

104/2013
Čl. 29 odst. 4

4. Případná práva vykonávajícího členského státu nebo třetích osob na
předměty uvedené v odstavci 1 jsou zachována. Existují-li tato práva,
vrátí vystavující členský stát předměty bezúplatně vykonávajícímu
členskému státu neprodleně po skončení trestního řízení.

104/2013

104/2013
Čl. 30 odst. 1

Náklady

104/2013

1. Náklady vzniklé na území vykonávajícího členského státu v
souvislosti s výkonem evropského zatýkacího rozkazu hradí tento
členský stát.
Čl. 30 odst. 2

2. Všechny ostatní náklady hradí vystavující členský stát.

§ 104 odst. 1 Předání věcí
(1) Na žádost cizího státu o předání věcí, které má osoba, o jejíž vydání
jde, u sebe a které by mohly v cizím státu sloužit jako důkaz v trestním
řízení nebo které pocházejí z trestné činnosti, lze tyto věci zajistit.
Přitom se postupuje přiměřeně podle hlavy I dílů 2 a 3. Tyto věci lze
cizímu státu předat, i když osoba, o jejíž vydání jde, zemře nebo
uprchne.
§ 214
Na zajištění a předání věcí označených v evropském zatýkacím rozkazu PT
se přiměřeně užije § 104.

§ 104 odst. 2 (2) Předáním věcí cizímu státu jejich zajištění zaniká, pokud na ně
neuplatňuje práva třetí osoba. V takovém případě se podmíní předání
věcí jejich vrácením do České republiky.
§ 214
Na zajištění a předání věcí označených v evropském zatýkacím rozkazu PT
se přiměřeně užije § 104.

§ 104 odst. 2 (2) Předáním věcí cizímu státu jejich zajištění zaniká, pokud na ně
neuplatňuje práva třetí osoba. V takovém případě se podmíní předání
věcí jejich vrácením do České republiky.
§ 11 odst. 1 Náklady mezinárodní justiční spolupráce
PT
(1) Náklady vzniklé orgánům České republiky při provádění úkonů
mezinárodní justiční spolupráce nese Česká republika.

104/2013

§ 11 odst. 1

Náklady mezinárodní justiční spolupráce
PT
(1) Náklady vzniklé orgánům České republiky při provádění úkonů
mezinárodní justiční spolupráce nese Česká republika.

104/2013

§ 11 odst. 2

(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
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základě vyčíslení požádá cizí stát o úhradu vzniklých nákladů, s
výjimkou případů, kdy uplatnění jejich úhrady považuje za neúčelné
nebo z jiných důvodů nevhodné.
9534
KAPITOLA 4
OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Vztah k jiným právním nástrojům

104/2013

1. Toto rámcové rozhodnutí nahrazuje od 1. ledna 2004 odpovídající
ustanovení níže uvedených smluv použitelných v oblasti vydávání ve
vztazích mezi členskými státy, aniž je dotčeno jejich uplatňování ve
vztazích mezi členskými státy a třetími zeměmi:
a) Evropská úmluva o vydávání ze dne 13. prosince 1957, její
dodatkový protokol ze dne 15. října 1975, druhý dodatkový protokol
ze dne 17. března 1978 a Evropská úmluva o potlačování terorismu ze
dne 27. ledna 1977, pokud jde o vydávání;

§ 189

(1) Ustanovení dílů 1 až 3 této hlavy se užijí na předání osoby mezi PT
Českou republikou a jiným členským státem na základě evropského
zatýkacího rozkazu a na související úkony.
(2) Podle ustanovení dílů 1 až 3 této hlavy se postupuje, pokud jiný
členský stát uplatňuje právní předpisy k provedení příslušného právního
předpisu Evropské unie8).

Čl. 31 odst. 1
písm. b)

b) Dohoda mezi dvanácti členskými státy Evropských společenství ze
dne 26. května 1989 o zjednodušení a modernizaci způsobů
doručování žádostí o vydání;

Irelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 31 odst. 1
písm. c)

c) Úmluva ze dne 10. března 1995 o zjednodušeném postupu vydávání
mezi členskými státy Evropské unie;

Irelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 31 odst. 1
písm. d)

d) Úmluva ze dne 27. září 1996 o vydávání mezi členskými státy
Evropské unie;

Irelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 31 odst. 1
písm. e)

e) hlava III kapitola 4 Úmluvy ze dne 19. června 1990 k provedení
Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném
odstraňování kontrol na společných hranicích.

Irelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 31 odst. 2

2. Členské státy mohou nadále uplatňovat dvoustranné nebo
mnohostranné dohody nebo ujednání platné v době přijetí tohoto
rámcového rozhodnutí, pokud tyto dohody nebo ujednání umožňují
prohloubit nebo rozšířit cíle tohoto rámcového rozhodnutí a pokud
pomáhají dále zjednodušit nebo usnadnit postupy předávání osob, na
které se vztahuje evropský zatýkací rozkaz.
Členské státy mohou po vstupu tohoto rámcového rozhodnutí v
platnost uzavírat dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo
ujednání, pokud tyto dohody nebo ujednání umožňují prohloubit nebo

Irelevantní z hlediska transpozice.

NT
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rozšířit ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí a pokud pomáhají
dále zjednodušit nebo usnadnit postupy předávání osob, na které se
vztahuje evropský zatýkací rozkaz zejména tím, že stanovují kratší
lhůty než lhůty uvedené v článku 17, rozšiřují seznam trestných činů
uvedený v čl. 2 odst. 2, dále omezují důvody odmítnutí stanovené v
článcích 3 a 4 nebo snižují hranici trestní sazby stanovenou v čl. 2
odst. 1 nebo 2.
Dohodami a ujednáními uvedenými v druhém pododstavci nesmějí být
v žádném případě dotčeny vztahy mezi členskými státy, které nejsou
smluvními stranami těchto dohod nebo ujednání.
Členské státy oznámí Radě a Komisi do tří měsíců od vstupu tohoto
rámcového rozhodnutí v platnost stávající dohody a ujednání uvedené
v prvním pododstavci, které si přejí nadále uplatňovat.
Členské státy rovněž oznámí Radě a Komisi veškeré nové dohody a
ujednání uvedené v druhém pododstavci do tří měsíců od jejich
podpisu.

Čl. 31 odst. 3

3. Uplatňují-li se smlouvy uvedené v odstavci 1 na území členských
států nebo na území, za jejichž zahraniční vztahy je zodpovědný
některý členský stát, které však nejsou v územní působnosti tohoto
rámcového rozhodnutí, vztahy mezi těmito územími a ostatními
členskými státy se nadále řídí uvedenými nástroji.

Irelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 32 odst. 1

Přechodná ustanovení

Irelevantní z hlediska transpozice.

NT

Irelevantní z hlediska transpozice.

NT

1. Žádosti o vydání obdržené před 1. lednem 2004 se nadále řídí
stávajícími nástroji týkajícími se vydávání. Žádosti obdržené po tomto
dni se řídí pravidly, která přijmou členské státy k provedení tohoto
rámcového rozhodnutí. Členský stát však může při přijetí tohoto
rámcového rozhodnutí Radou učinit prohlášení, že jako vykonávající
členský stát bude nadále vyřizovat žádosti v souvislosti s jednáním
spáchaným přede dnem, který stanoví, v souladu s režimem vydávání
platným před 1. lednem 2004. Dotyčným dnem může být nejpozději 7.
srpen 2002. Uvedené prohlášení bude zveřejněno v Úředním věstníku
Evropských společenství. Prohlášení lze kdykoli odvolat.
Čl. 33 odst. 1

Ustanovení týkající se Rakouska a Gibraltaru
1. Dokud Rakousko nezmění čl. 12 odst. 1 zákona o vydávání a právní
pomoci (Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz), nejpozději však do
31. prosince 2008, může dovolit svým vykonávajícím justičním
orgánům, aby odmítly výkon evropského zatýkacího rozkazu, je-li
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vyžádaná osoba rakouským státním občanem a není-li jednání, kvůli
němuž byl evropský zatýkací rozkaz vydán, trestné podle rakouského
práva.
2. Toto rámcové rozhodnutí se vztahuje na Gibraltar.
Provedení

Irelevantní z hlediska transpozice.
Irelevantní z hlediska transpozice.

NT
NT

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s
tímto rámcovým rozhodnutím nejpozději do 31. prosince 2003.
Čl. 34 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. Přitom mohou
jednotlivé členské státy uvést, že budou neprodleně uplatňovat toto
rámcové rozhodnutí ve svých vztazích s těmi členskými státy, které
provedou stejné oznámení.
Generální sekretariát Rady sdělí členským státům a Komisi informace,
které obdrží podle čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 13 odst. 4 a čl. 25 odst.
2. Rovněž tyto informace zveřejní v Úředním věstníku Evropských
společenství.

Irelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 34 odst. 3

3. Na základě informací sdělených generálním sekretariátem Rady
předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 31.
prosince 2004 zprávu o uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí
společně s případnými legislativními návrhy.

Irelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 34 odst. 4

4. V druhé polovině roku 2003 posoudí Rada zejména praktické
uplatňování ustanovení rámcového rozhodnutí jednotlivými členskými
státy a fungování Schengenského informačního systému.

Irelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 35

Vstup v platnost

Irelevantní z hlediska transpozice.

NT

Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po
vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

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.
2.
3.
4.
5.

104/2013
141/1961
40/2009
292/1993
265/2001

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

420/2011
459/2011
105/2013
77/2015
57/2017

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
O trestním řízení soudním (trestní řád)
Trestní zákoník
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
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
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony
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. 1. 2014
1. 1. 1962
1. 1. 2010
1. 1. 1994
1. 1. 2002
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2014
1. 5. 2015
1. 5. 2017

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č
.

Číslo ID

Předkladatel

1.

9224

MSp

2.
3.

9534
9533

MSp
MSp

Název návrhu předpisu

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

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

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

Předpokládané
datum předložení
vládě

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

Před předložením
do vlády.
11/2018

10/2018

01/2021

01.01.2019

7/2018

7/2020

31.12.2019

19.12.2020

4.
5.
3. Poznámky
Poř.č
.

Text poznámky
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Celex:
Název:
Ustanovení (článek,
odst., písm., atd.)
Čl. 1

Čl. 2 písm. a)

Čl. 2 písm. b)
Čl. 2 písm. c)

Čl. 2 písm. d)

32003F0577
Lhůta pro implementaci
2. 8. 2005
Úřední věstník
L 196/45
Gestor
MSp
Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
důkazních prostředků v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
Vyhodnocení * Poznámka
Citace ustanovení
písm., atd.)
Cíl
Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je stanovení pravidel, podle
nichž členský stát uznává a vykonává na svém území příkaz k
zajištění vydaný justičním orgánem jiného členského státu v rámci
trestního řízení. Účinkem tohoto rámcového rozhodnutí nemůže být
změna povinnosti dodržovat základní práva a základní právní zásady
podle článku 6 Smlouvy.
Definice
Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí:
a) „vydávajícím státem“ členský stát, jehož justiční orgán stanovený
vnitrostátními právními předpisy vydávajícího státu vydal, schválil
nebo jiným způsobem potvrdil příkaz k zajištění v rámci trestního
řízení;
b) „vykonávajícím státem“ členský stát, na jehož území se nachází
majetek nebo důkazní prostředky;
c) „příkazem k zajištění“ opatření příslušného justičního orgánu
vydávajícího státu, jímž má být přechodně zabráněno zničení,
pozměnění, přemístění, převodu nebo prodeji majetku, který může být
zkonfiskován nebo který může sloužit jako důkazní prostředek;

d) „majetkem“ jakýkoli majetek, hmotný nebo nehmotný, movitý
nebo nemovitý, právní listiny a dokumenty dokládající nárok na tento
majetek nebo podíl na tomto majetku, o kterých se příslušný justiční
orgán vydávajícího státu domnívá, že
- je výnosem z trestného činu podle článku 3 nebo celkově nebo
částečně hodnotě takového výnosu odpovídá nebo
- je nástrojem trestného činu nebo předmětem takového trestného
činu;

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

104/2013

§ 227

Příkaz k zajištění věci
PT
Příkazem k zajištění věci se rozumí
a) rozhodnutí o zajištění věci podle hlavy čtvrté oddílu čtvrtého
trestního řádu, bylo-li vydáno předsedou senátu a v přípravném
řízení státním zástupcem,
b) rozhodnutí, kterým má být zabráněno zničení, pozměnění,
přemístění, převodu nebo prodeji věci uvedené v § 226 odst. 1,
bylo-li vydáno justičním orgánem jiného členského státu.

7881
104/2013
55/2017

§ 226 odst. 1

Působnost

PT

(1) Ustanovení této hlavy se užijí na
a) věc, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že je určena ke
spáchání trestného činu nebo byla k jeho spáchání užita (dále jen
„nástroj trestné činnosti“) nebo byla získána trestným činem
nebo jako odměna za trestný čin, nebo byla, byť jen zčásti,
nabyta za věc získanou trestným činem nebo za věc tvořící
odměnu za trestný čin, včetně plodů a užitků (dále jen „výnos
z trestné činnosti“).
b) náhradní hodnotu, nebo
c) důkazní prostředek podle § 112 trestního řádu (dále jen „důkazní
prostředek“),
mají-li být zajištěny v jiném členském státu na základě příkazu k
zajištění vydaného justičním orgánem nebo mají-li být zajištěny v
České republice na základě příkazu k zajištění vydaného justičním
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Celex:
Název:

32003F0577
Lhůta pro implementaci
2. 8. 2005
Úřední věstník
L 196/45
Gestor
MSp
Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
důkazních prostředků v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
orgánem jiného členského státu v trestním řízení pro účely
propadnutí nebo zabrání anebo dokazování.
7881
8817
9533

Čl. 2 písm. e)

e) „důkazním prostředkem“ předměty, listiny nebo údaje, které
mohou být předloženy v trestním řízení o trestném činu podle článku
3.

104/2013
55/2017

§ 226 odst. 1

PT

Působnost
(1) Ustanovení této hlavy se užijí na
a) věc, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že je určena ke
spáchání trestného činu nebo byla k jeho spáchání užita (dále jen
„nástroj trestné činnosti“) nebo byla získána trestným činem
nebo jako odměna za trestný čin, nebo byla, byť jen zčásti,
nabyta za věc získanou trestným činem nebo za věc tvořící
odměnu za trestný čin, včetně plodů a užitků (dále jen „výnos
z trestné činnosti“).
b) náhradní hodnotu, nebo
c) důkazní prostředek podle § 112 trestního řádu (dále jen „důkazní
prostředek“),
mají-li být zajištěny v jiném členském státu na základě příkazu k
zajištění vydaného justičním orgánem nebo mají-li být zajištěny v
České republice na základě příkazu k zajištění vydaného justičním
orgánem jiného členského státu v trestním řízení pro účely
propadnutí nebo zabrání anebo dokazování.

7881
8817
9533
Čl. 3 odst. 1písm. a),
b)

Trestné činy
1. Toto rámcové rozhodnutí se vztahuje na příkazy k zajištění vydané
pro účely
a) zajištění důkazních prostředků nebo
b) následné konfiskace majetku.

104/2013
55/2017

§ 226 odst. 1

PT

Působnost
(1) Ustanovení této hlavy se užijí na
a) věc, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že je určena ke
spáchání trestného činu nebo byla k jeho spáchání užita (dále jen
„nástroj trestné činnosti“) nebo byla získána trestným činem
nebo jako odměna za trestný čin, nebo byla, byť jen zčásti,
nabyta za věc získanou trestným činem nebo za věc tvořící
odměnu za trestný čin, včetně plodů a užitků (dále jen „výnos
z trestné činnosti“).
b) náhradní hodnotu, nebo
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Celex:
Název:

32003F0577
Lhůta pro implementaci
2. 8. 2005
Úřední věstník
L 196/45
Gestor
MSp
Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
důkazních prostředků v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
c) důkazní prostředek podle § 112 trestního řádu (dále jen „důkazní
prostředek“),
mají-li být zajištěny v jiném členském státu na základě příkazu k
zajištění vydaného justičním orgánem nebo mají-li být zajištěny v
České republice na základě příkazu k zajištění vydaného justičním
orgánem jiného členského státu v trestním řízení pro účely
propadnutí nebo zabrání anebo dokazování.
7881
8817
9533

Čl. 3 odst. 2

2. Níže uvedené trestné činy vymezené právními předpisy
vydávajícího státu, lze-li za ně ve vydávajícím státě uložit trest
odnětí svobody s horní hranicí ve výši nejméně tři roky, nepodléhají
ověřování oboustranné trestnosti:
- účast na zločinném spolčení,
- terorismus,
- obchodování s lidmi,
- pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie,
- nezákonné obchodování s omamnými a psychotropními látkami,
- nezákonné obchodování se zbraněmi, střelivem a výbušninami,
- korupce,
- podvody, včetně těch, které poškozují finanční zájmy Evropských
společenství ve smyslu Úmluvy ze dne 26. července 1995 o ochraně
finančních zájmů Evropských společenství,
- praní výnosů trestné činnosti,
- padělání měny včetně eura,
- počítačová trestná činnost,
- trestné činy proti životnímu prostředí, včetně nezákonného
obchodování s ohroženými živočišnými druhy a ohroženými
rostlinnými druhy a odrůdami,
- napomáhání k neoprávněnému vstupu a pobytu,
- vražda, těžké ublížení na zdraví,
- nezákonný obchod s lidskými orgány a tkáněmi,
- únosy, nezákonné omezování osobní svobody a braní rukojmí,
- rasismus a xenofobie,
- organizovaná nebo ozbrojená loupež,
- nezákonné obchodování s kulturními statky, včetně starožitností a
uměleckých děl,
- podvody,
- vydírání a vymáhání peněz za ochranu,
- výroba padělků a nedovolených napodobenin,
- padělání veřejných listin a obchodování s nimi,
- padělání platebních prostředků,

104/2013

§ 234

Výjimky ze zásady oboustranné trestnosti
PT
V případě, kdy jde o skutek, za který je možné v jiném členském
státu uložit nepodmíněný trest odnětí svobody s horní hranicí
trestní sazby nejméně 3 roky a který spočívá v jednání, jež justiční
orgán jiného členského státu označí v písmenu i) oddílu 1.
formuláře osvědčení, justiční orgán nezjišťuje, zda skutek naplňuje
znaky skutkové podstaty trestného činu podle práva České
republiky, ledaže popis skutku nebo právní kvalifikace uvedené v
osvědčení zjevně neodpovídají označenému jednání.
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32003F0577
Lhůta pro implementaci
2. 8. 2005
Úřední věstník
L 196/45
Gestor
MSp
Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
důkazních prostředků v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
- nezákonný obchodování s hormony a jinými růstovými stimulátory,
- nezákonné obchodování s jadernými nebo radioaktivními materiály,
- obchodování s odcizenými vozidly,
- znásilnění,
- žhářství,
- trestné činy, jejichž stíhání je v pravomoci Mezinárodního trestního
soudu,
- únos letadla nebo plavidla,
- sabotáž.

Čl. 3 odst. 3

3. Rada může kdykoli po konzultaci s Evropským parlamentem za
podmínek stanovených v čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii
jednomyslně rozhodnout o tom, že do seznamu v odstavci 2 doplní
další kategorie trestných činů. Rada na základě zprávy předložené
Komisí podle článku 14 tohoto rámcového rozhodnutí přezkoumá,
zda by měl být seznam rozšířen nebo pozměněn.

Čl. 3 odst. 4

4. V případech, na které se nevztahuje odstavec 2, může vykonávající
stát podmínit uznání a vykonání příkazu k zajištění vydaného pro
účely uvedené v odst. 1 písm. a) tím, že jednání, pro které byl příkaz k
zajištění vydán, je trestným činem podle právních předpisů tohoto
státu, bez ohledu na znaky skutkové podstaty nebo kvalifikaci
trestného činu podle právních předpisů vydávajícího státu.

Nerelevantní z hlediska implementace.

104/2013

§ 233 odst. 3
písm. a)

(3) Justiční orgán neprodleně rozhodnutím neuzná příkaz k zajištění PT
věci, pokud
a) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle
práva České republiky a nejde o jednání uvedená v § 234; v případě
trestných činů týkajících se daní, poplatků, cel nebo měny nelze
příkaz k zajištění věci vydaný justičním orgánem 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,

§ 230 odst. 1

(1) Předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce zašle PT
příkaz k zajištění věci včetně osvědčení a případných dalších příloh
bez zbytečného odkladu po jeho vydání příslušnému justičnímu
orgánu jiného členského státu. Osobě, vůči níž příkaz k zajištění
věci směřuje, se příkaz k zajištění věci doručí až poté, co příslušný
justiční orgán jiného členského státu zajistil výkon tohoto příkazu v
tomto jiném členském státu nebo tento příkaz neuznal anebo
nevykonal.

V případech, na které se nevztahuje odstavec 2, může vykonávající
stát podmínit uznání a vykonání příkazu k zajištění vydaného pro
účely uvedené v odst. 1 písm. b) tím, že jednání, pro které byl příkaz
k zajištění vydán, je trestným činem podle právních předpisů tohoto
státu, bez ohledu na znaky skutkové podstaty nebo kvalifikaci
trestného činu podle právních předpisů vydávajícího státu.

Čl. 4 odst. 1

Předávání příkazů k zajištění
1. Příkaz k zajištění ve smyslu tohoto rámcového rozhodnutí společně
s osvědčením podle článku 9 předává justiční orgán, který jej vydal, k
výkonu přímo příslušnému justičnímu orgánu prostředky, které
zajišťují písemný záznam, a za podmínek, jež vykonávajícímu státu
umožňují přesvědčit se o pravosti tohoto příkazu.

Čl. 4 odst. 2

2. Spojené království a Irsko mohou přede dnem uvedeným v čl. 14
odst. 1 v prohlášení uvést, že příkaz k zajištění společně s osvědčením
musí být zaslány prostřednictvím ústředního orgánu nebo orgánů,

7881
9534
104/2013

NT

7881
Nerelevantní z hlediska implementace.
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které jsou uvedeny v prohlášení. Toto prohlášení může být kdykoli
změněno nebo zrušeno jiným prohlášením. Každé prohlášení nebo
zrušení se uloží u generálního sekretariátu Rady a oznámí Komisi.
Tyto členské státy mohou jiným prohlášením kdykoli omezit oblast
působnosti tohoto prohlášení za účelem posílení účinnosti odstavce 1.
Učiní tak v okamžiku, kdy pro ně nabydou účinnosti ustanovení o
vzájemné právní pomoci podle Úmluvy o provádění Schengenské
dohody.
3. Není-li justiční orgán příslušný pro výkon příkazu znám, provede 104/2013 § 230 odst. 2
(2) Ministerstvo na základě žádosti předsedy senátu a Nejvyšší PT
justiční orgán vydávajícího státu všechna nezbytná šetření, včetně
státní zastupitelství na základě žádosti státního zástupce poskytne
šetření prostřednictvím kontaktních míst Evropské soudní sítě, aby
součinnost při zjišťování potřebných informací, zejména při zjištění
získal informace od vykonávajícího státu.
příslušného justičního orgánu jiného členského státu, kterému má
být zaslán příkaz k zajištění věci, nebo při ověření podmínek
stanovených právním řádem tohoto jiného členského státu pro
uznání a výkon takového příkazu k zajištění věci.
7881

Čl. 4 odst. 4

4. Nemá-li justiční orgán ve vykonávajícím státě, který přijme příkaz
k zajištění, pravomoc uznat jej a přijmout nezbytná opatření pro jeho
výkon, předá z moci úřední příkaz k zajištění justičnímu orgánu
příslušnému pro výkon a informuje o tom justiční orgán ve
vydávajícím státě, který jej vydal.

104/2013

§ 230 odst. 2

(2) Ministerstvo nebo Nejvyšší státní zastupitelství poskytne na
žádost orgánu jiného členského státu součinnost při zjištění
potřebných informací, zejména při zjištění příslušného justičního
orgánu, kterému má být zaslán příkaz k zajištění věci vydaný
justičním orgánem jiného členského státu, nebo při ověření
podmínek stanovených právním řádem České republiky pro uznání
a výkon takového příkazu.

7881
104/2013

§ 232 odst. 1

(1) Pro stanovení příslušnosti k rozhodování o uznání příkazu k PT
zajištění věci vydaného justičním orgánem jiného členského státu a
k zajištění výkonu rozhodnutí o uznání tohoto příkazu přiměřeně
platí § 48 odst. 4, odst. 5 věta první, odst. 6 a 7.

104/2013

§ 48 odst. 4

104/2013

§ 233 odst. 1

(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.
(1) Justiční orgán neprodleně rozhodnutím uzná příkaz k zajištění PT
věci, nebrání-li tomu některý z důvodů uvedených v odstavci 4
nebo 6, a ihned zajistí výkon tohoto rozhodnutí postupem podle
hlavy čtvrté oddílu čtvrtého trestního řádu, ledaže rozhodne
o odkladu výkonu rozhodnutí, nebo výkon rozhodnutí nelze
provést, neboť věc, která je předmětem zajištění, se ztratila, byla
zničena nebo ji nelze nalézt na místě uvedeném v osvědčení nebo

7881

Čl. 5 odst. 1

Uznání a okamžitý výkon
1. Příslušné justiční orgány vykonávajícího státu uznají příkaz k
zajištění předaný v souladu s článkem 4, aniž požadují dodatečné
formality, a neprodleně přijmou nezbytná opatření pro jeho okamžitý
výkon stejným způsobem jako v případě příkazu k zajištění vydaného
orgánem vykonávajícího státu, neodvolá-li se tento orgán na některý z
důvodů k odepření uznání nebo výkonu podle článku 7 nebo na
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některý z důvodů k odkladu podle článku 8.
proto, že místo, kde se měla nacházet, nebylo v osvědčení označeno
Kdykoli je nezbytné zajistit, aby zajištěné důkazní prostředky byly
dostatečně přesně.
platné, a nejsou-li tyto formální předpisy a postupy v rozporu se
základními právními zásadami vykonávajícího státu, dodržuje justiční
orgán vykonávajícího státu při výkonu příkazu k zajištění rovněž
formální náležitosti a postupy výslovně uvedené příslušným justičním
orgánem vydávajícího státu.
Zpráva o výkonu příkazu k zajištění se neprodleně předá příslušnému
orgánu vydávajícího státu pomocí jakéhokoli prostředku, který
umožňuje vyhotovení písemného záznamu.
7881

Čl. 5 odst. 2

2. Všechna dodatečná donucovací opatření, která jsou na základě
příkazu k zajištění nezbytná, se přijímají v souladu s použitelnými
procesními pravidly vykonávajícího státu.

Čl. 5 odst. 3

3. Příslušné justiční orgány vykonávajícího státu rozhodnou o příkazu
k zajištění a toto rozhodnutí sdělí co nejdříve, pokud možno do 24
hodin od přijetí příkazu k zajištění.

Čl. 6 odst. 1

Doba trvání zajištění
1. Ve vykonávajícím státě zůstává majetek zajištěn do doby, než tento
stát s konečnou platností odpoví na všechny žádosti podle čl. 10 odst.
1 písm. a) nebo b).

Čl. 6 odst. 2

2. Vykonávající stát však může po konzultaci s vydávajícím státem v
souladu se svými vnitrostátními předpisy a postupy stanovit s
ohledem na okolnosti případu vhodné podmínky k omezení doby
trvání zajištění majetku. Uvažuje-li v souladu s těmito podmínkami o

104/2013

§ 233 odst. 1

(1) Justiční orgán neprodleně rozhodnutím uzná příkaz k zajištění PT
věci, nebrání-li tomu některý z důvodů uvedených v odstavci 4
nebo 6, a ihned zajistí výkon tohoto rozhodnutí postupem podle
hlavy čtvrté oddílu čtvrtého trestního řádu, ledaže rozhodne
o odkladu výkonu rozhodnutí, nebo výkon rozhodnutí nelze
provést, neboť věc, která je předmětem zajištění, se ztratila, byla
zničena nebo ji nelze nalézt na místě uvedeném v osvědčení nebo
proto, že místo, kde se měla nacházet, nebylo v osvědčení označeno
dostatečně přesně.

7881
104/2013

§ 233 odst. 1

(1) Justiční orgán neprodleně rozhodnutím uzná příkaz k zajištění PT
věci, nebrání-li tomu některý z důvodů uvedených v odstavci 4
nebo 6, a ihned zajistí výkon tohoto rozhodnutí postupem podle
hlavy čtvrté oddílu čtvrtého trestního řádu, ledaže rozhodne
o odkladu výkonu rozhodnutí, nebo výkon rozhodnutí nelze
provést, neboť věc, která je předmětem zajištění, se ztratila, byla
zničena nebo ji nelze nalézt na místě uvedeném v osvědčení nebo
proto, že místo, kde se měla nacházet, nebylo v osvědčení označeno
dostatečně přesně.

7881
104/2013

§ 236 odst. 1

(1) Zajištění věci trvá do doby výkonu rozhodnutí o uznání PT
rozhodnutí justičního orgánu jiného členského státu, kterým bylo
vysloveno propadnutí nebo zabrání věci uvedené v příkazu
k zajištění věci.

7881
104/2013

§ 236 odst. 1

(1) Zajištění věci trvá do doby výkonu rozhodnutí o uznání PT
rozhodnutí justičního orgánu jiného členského státu, kterým bylo
vysloveno propadnutí nebo zabrání věci uvedené v příkazu
k zajištění věci.
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zrušení uvedeného opatření, uvědomí o tom vydávající stát, aby měl
tento stát příležitost předložit své námitky.
3. Justiční orgány vydávajícího státu neprodleně uvědomí justiční
orgány vykonávajícího státu o zrušení příkazu k zajištění. Za těchto
okolností je vykonávající stát povinen co nejdříve zrušit uvedené
opatření.

7881
104/2013

§ 236 odst. 2

(2) Pokud v jiném členském státu došlo k zrušení takového příkazu PT
nebo k zrušení anebo omezení zajištění věci, justiční orgán
rozhodne o zrušení nebo omezení zajištění věci podle trestního řádu
nebo postupuje podle § 80 až 81b trestního řádu.

7881
104/2013

§ 231

Ukončení nebo omezení zajištění věci
Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo omezení zajištění věci
nebo ke zrušení příkazu k zajištění věci podle trestního řádu,
předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce o této
skutečnosti neprodleně informuje příslušný justiční orgán jiného
členského státu.

§ 233 odst. 5

(5) Justiční orgán dále nemusí rozhodnutím uznat příkaz k zajištění PT
věci, pokud k tomuto příkazu není připojeno osvědčení na
stanoveném formuláři14), toto osvědčení je zjevně neúplné,
neodpovídá obsahu příkazu nebo není přeložené do českého jazyka
nebo jiného jazyka, ve kterém lze osvědčení podle prohlášení
České republiky15) přijmout. Justiční orgán neprodleně, před
rozhodnutím o neuznání vyzve justiční orgán jiného členského
státu, aby mu ve lhůtě jím stanovené zaslal 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
příkaz.

§ 233 odst. 3
písm. c)

(3) Justiční orgán neprodleně rozhodnutím neuzná příkaz k zajištění PT
věci, pokud
c) zajištění věci brání výsada nebo imunita podle zákona nebo
mezinárodního práva, pro kterou je osoba vyňata z pravomoci
orgánů činných v trestním řízení,

§ 233 odst. 3
písm. e)

(3) Justiční orgán neprodleně rozhodnutím neuzná příkaz k zajištění
věci, pokud
e) věc, která je předmětem zajištění, nepodléhá podle jiných
právních předpisů propadnutí nebo zabrání.

7881
Čl. 7 odst. 1 písm. a)

Důvody k odmítnutí uznání nebo výkonu

104/2013

1. Příslušné justiční orgány vykonávajícího státu mohou odmítnout
uznání nebo výkon příkazu k zajištění pouze tehdy, pokud
a) osvědčení stanovené v článku 9 není předloženo, není úplné nebo
zjevně neodpovídá příkazu k zajištění;

Čl. 7 odst. 1 písm. b)

b) právo vykonávajícího státu stanoví imunitu nebo výsadu, která
znemožňuje výkon příkazu k zajištění;

7881
104/2013

7881
104/2013
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7881

Čl. 7 odst. 1písm. c)

c) z údajů uvedených v osvědčení je okamžitě zřejmé, že poskytnutí
soudní pomoci podle článku 10 ve věci trestného činu, pro který byl
příkaz k zajištění vydán, by bylo v rozporu s překážkou věci
pravomocně rozhodnuté;

Čl. 7 odst. 1 písm. d)

d) v některém z případů podle čl. 3 odst. 4 není jednání, na kterém se
zakládá příkaz k zajištění, trestným činem podle práva vykonávajícího
státu; pokud se však týká daňových, celních a devizových věcí, nesmí
být výkon příkazu k zajištění odmítnut z toho důvodu, že právní
předpisy vykonávajícího státu neukládají stejný druh daně nebo
poplatku nebo neobsahují stejná daňová, celní a devizová ustanovení
jako právní předpisy vydávajícího státu.

Čl. 7 odst. 2 písm. a)

2. V případě podle odst. 1 písm. a) může příslušný justiční orgán
a) stanovit lhůtu k předložení, doplnění či opravě osvědčení nebo
b) přijmout rovnocenný doklad nebo
c) zprostit vydávající justiční orgán této povinnosti, považuje-li
poskytnuté údaje za dostatečné.

Čl. 7 odst. 3

3. Rozhodnutí o odmítnutí uznání nebo výkonu se přijímá a
neprodleně oznamuje příslušným justičním orgánům vydávajícího
státu způsobem, který umožňuje vyhotovení písemného záznamu.

Čl. 7 odst. 4

4. Není-li v praxi možné vykonat příkaz k zajištění ani po konzultaci s
vydávajícím státem z toho důvodu, že majetek nebo důkazní
prostředky se ztratily, byly zničeny, nemohou být nalezeny na místě
uvedeném v osvědčení nebo proto, že místo, kde se nachází majetek

§ 233 odst. 3
písm. b)

3) Justiční orgán neprodleně rozhodnutím neuzná příkaz k zajištění PT
věci, pokud
b) jeho uznání a výkon by byly v rozporu s překážkou věci
pravomocně rozhodnuté,

§ 233 odst. 3
písm. a)

3) Justiční orgán neprodleně rozhodnutím neuzná příkaz k zajištění PT
věci, pokud
a) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle
práva České republiky a nejde o jednání uvedená v § 234; v případě
trestných činů týkajících se daní, poplatků, cel nebo měny nelze
příkaz k zajištění věci vydaný justičním orgánem 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,

7881
9534
104/2013

§ 233 odst. 5

(5) Justiční orgán dále nemusí rozhodnutím uznat příkaz k zajištění PT
věci, pokud k tomuto příkazu není připojeno osvědčení na
stanoveném formuláři14), toto osvědčení je zjevně neúplné,
neodpovídá obsahu příkazu nebo není přeložené do českého jazyka
nebo jiného jazyka, ve kterém lze osvědčení podle prohlášení
České republiky15) přijmout. Justiční orgán neprodleně, před
rozhodnutím o neuznání vyzve justiční orgán jiného členského
státu, aby mu ve lhůtě jím stanovené zaslal 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
příkaz.

7881
104/2013

§ 233 odst. 7

(7) Justiční orgán neprodleně informuje justiční orgán jiného PT
členského státu o uznání nebo neuznání příkazu, o zajištění výkonu
rozhodnutí nebo o skutečnostech bránících provedení výkonu
rozhodnutí, o podání stížnosti proti rozhodnutí, že se příkaz
k zajištění věci uznává, a o výsledku řízení o této stížnosti.

7881
104/2013

§ 233 odst. 1

(1) Justiční orgán neprodleně rozhodnutím uzná příkaz k zajištění PT
věci, nebrání-li tomu některý z důvodů uvedených v odstavci 4
nebo 6, a ihned zajistí výkon tohoto rozhodnutí postupem podle
hlavy čtvrté oddílu čtvrtého trestního řádu, ledaže rozhodne o

104/2013

7881
104/2013

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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nebo důkazní prostředky, nebylo uvedeno dostatečně přesně, jsou o
odkladu výkonu rozhodnutí, nebo výkon rozhodnutí nelze provést,
tom příslušné justiční orgány vydávajícího státu rovněž neprodleně
neboť věc, která je předmětem zajištění, se ztratila, byla zničena
vyrozuměny.
nebo ji nelze nalézt na místě uvedeném v osvědčení nebo proto, že
místo, kde se měla nacházet, nebylo v osvědčení označeno
dostatečně přesně.
7881
104/2013

Důvody k odložení výkonu

§ 235 odst. 1
písm. a)

(1) Justiční orgán může rozhodnout o odložení výkonu rozhodnutí PT
o uznání příkazu k zajištění věci, jestliže
a) jeho výkon by mohl narušit trestní řízení vedené v České
republice, nebo

§ 235 odst. 1
písm. b)

1) Justiční orgán může rozhodnout o odložení výkonu rozhodnutí o PT
uznání příkazu k zajištění věci, jestliže
b) věc uvedená v takovém příkazu již byla zajištěna pro účely
jiného trestního řízení vedeného v České republice nebo v jiném
státu.

§ 235 odst. 1
písm. b)

1) Justiční orgán může rozhodnout o odložení výkonu rozhodnutí o PT
uznání příkazu k zajištění věci, jestliže
b) věc uvedená v takovém příkazu již byla zajištěna pro účely
jiného trestního řízení vedeného v České republice nebo v jiném
státu.

7881
9534
104/2013

§ 235 odst. 3

(3) Justiční orgán neprodleně vyrozumí příslušný justiční orgán PT
jiného členského státu o odložení výkonu rozhodnutí, včetně
důvodů odložení, a jeho předpokládané délce trvání, lze-li ji
odhadnout, o dalších omezeních, která se vztahují věc uvedenou v
příkazu k zajištění věci, pokud jsou mu známa, a o zajištění výkonu
rozhodnutí po pominutí důvodu odložení.

7881
104/2013

§ 235 odst. 2

(2) Jakmile pomine důvod pro odložení výkonu rozhodnutí PT
uvedeného v odstavci 1, justiční orgán zajistí jeho výkon. Pokud v

1. Příslušný justiční orgán vykonávajícího státu může odložit výkon
příkazu k zajištění předaného v souladu s článkem 4
a) do doby, kterou považuje za vhodnou, pokud by jeho výkon mohl
narušit probíhající vyšetřování trestného činu;

Čl. 8 odst. 1 písm. b)

Čl. 8 odst. 1 písm. c)

b) pokud na dotčený majetek nebo důkazní prostředky byl již v
průběhu trestního řízení vydán příkaz k zajištění, do doby, než bude
tento příkaz k zajištění zrušen;

c) pokud v případě příkazu k zajištění majetku vydaném v průběhu
trestního řízení s předpokladem jeho následné konfiskace byl již na
tento majetek vydán příkaz k zajištění v průběhu jiného řízení ve
vykonávajícím státě, a to na dobu, než bude tento příkaz k zajištění
zrušen. Toto písmeno se však použije pouze v případě, že má takový
příkaz přednost před následnými vnitrostátními příkazy k zajištění
během trestního řízení podle vnitrostátních právních předpisů.

Čl. 8 odst. 2

2. Zpráva o odložení výkonu příkazu k zajištění včetně důvodů k
odložení a pokud možno i předpokládaného trvání odkladu se
neprodleně předá příslušnému orgánu vydávajícího státu způsobem,
který umožňuje vyhotovení písemného záznamu.

Čl. 8 odst. 3

3. Jakmile důvod k odložení pomine, přijme justiční orgán
vykonávajícího státu neprodleně opatření nezbytná pro výkon příkazu

7881
9534
104/2013

7881
9534
104/2013
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32003F577

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

str. 9 z 14

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

32003F0577
Lhůta pro implementaci
2. 8. 2005
Úřední věstník
L 196/45
Gestor
MSp
Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
důkazních prostředků v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
k zajištění a uvědomí o tom příslušný orgán vydávajícího státu
mezidobí v jiném členském státu došlo k zrušení příkazu nebo k
způsobem, který umožňuje vyhotovení písemného záznamu.
zrušení anebo omezení zajištění, justiční orgán od zajištění výkonu
rozhodnutí upustí nebo jeho výkon zajistí v omezeném rozsahu.

Čl. 8 odst. 4

4. Příslušný justiční orgán vykonávajícího státu vyrozumí příslušný
orgán vydávajícího státu o všech dalších omezujících opatřeních,
kterým může dotyčný majetek podléhat.

Čl. 9 odst. 1

Osvědčení
1. Osvědčení, jehož jednotný formulář je uveden v příloze, musí být
podepsáno a správnost jeho obsahu ověřena příslušným justičním
orgánem vydávajícího státu, který dané opatření nařídil.

104/2013

§ 235 odst. 3

(3) Justiční orgán neprodleně vyrozumí příslušný justiční orgán PT
jiného členského státu o odložení výkonu rozhodnutí, včetně
důvodů odložení, a jeho předpokládané délce trvání, lze-li ji
odhadnout, o dalších omezeních, která se vztahují věc uvedenou v
příkazu k zajištění věci, pokud jsou mu známa, a o zajištění výkonu
rozhodnutí po pominutí důvodu odložení.

7881
104/2013

§ 229 odst. 1

(1) Je-li třeba zajistit věc v jiném členském státu, předseda senátu a PT
v přípravném řízení státní zástupce vydá příkaz k zajištění věci a
připojí k němu osvědčení na stanoveném formuláři14) s překladem
do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků jiného
členského státu nebo do jazyka, v němž je jiný členský stát ochoten
příkaz k zajištění věci přijmout.

§ 229 odst. 1

(1) Je-li třeba zajistit věc v jiném členském státu, předseda senátu a PT
v přípravném řízení státní zástupce vydá příkaz k zajištění věci a
připojí k němu osvědčení na stanoveném formuláři14) s překladem
do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků jiného
členského státu nebo do jazyka, v němž je jiný členský stát ochoten
příkaz k zajištění věci přijmout.

7881
Čl. 9 odst. 2

2. Osvědčení musí být přeloženo do úředního jazyka nebo jednoho z
úředních jazyků vykonávajícího státu.

Čl. 9 odst. 3

3. Každý členský stát může v okamžiku přijetí tohoto rámcového
rozhodnutí nebo později uvést v prohlášení, které bude uloženo v
generálním sekretariátu Rady, že přijme překlad v jednom nebo více
dalších úředních jazycích orgánů Evropských společenství.

104/2013

7881
Nerelevantní z hlediska implementace.
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Další nakládání se zajištěným majetkem
104/2013 § 229 odst. 2
(2) Osvědčení připojené k příkazu k zajištění věci obsahuje pokyn, PT
1. Předání podle článku 4
aby věc zůstala zajištěna v jiném členském státu do doby vyřízení
a) doprovází žádost o předání důkazních prostředků vydávajícímu
žádosti o uznání a výkon rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání,
státu
nebo má-li věc propadnout nebo být zabrána v jiném členském
nebo
státu na základě rozhodnutí soudu zaslaného k uznání a výkonu
b) doprovází žádost o konfiskaci požadující buď výkon příkazu ke
podle hlavy VII dílu 2, do doby uznání a výkonu takového
konfiskaci, který byl vydán ve vydávajícím státě, nebo konfiskaci ve
rozhodnutí.
vykonávajícím státě a následný výkon takového příkazu,
nebo
c) obsahuje v osvědčení pokyn, aby majetek zůstal ve vykonávajícím
státě až do doby podání žádosti podle písmene a) nebo b). Vydávající
stát uvede v osvědčení (předpokládané) datum podání této žádosti.
Použije se čl. 6 odst. 2.
7881

Čl. 10 odst. 2

2. Žádosti uvedené v odst. 1 písm. a) a b) podává vydávající stát a
vyřizuje vykonávající stát v souladu s pravidly vzájemné pomoci v
trestních věcech a s pravidly mezinárodní spolupráce při konfiskaci.

Čl. 10 odst. 3

3. Odchylně od pravidel vzájemné pomoci podle odstavce 2 však
vykonávající stát nesmí odmítnout žádosti podle odst. 1 písm. a) z
důvodů neexistence oboustranné trestnosti, týkají-li se žádosti
trestných činů podle čl. 3 odst. 2 a lze-li za tyto trestné činy ve
vydávajícím státě uložit trest odnětí svobody na dobu alespoň tří let.

104/2013

§ 228

Vztah k jiným ustanovením
PT
(1) Nestanoví-li tato hlava jinak, použijí se na zajištění věci
ustanovení části třetí hlavy I.
(2) Ustanovení této hlavy nevylučují postup podle ustanovení části
třetí hlavy I.

7881
104/2013

§ 228

Vztah k jiným ustanovením
PT
(1) Nestanoví-li tato hlava jinak, použijí se na zajištění věci
ustanovení části třetí hlavy I.
(2) Ustanovení této hlavy nevylučují postup podle ustanovení části
třetí hlavy I.

7881
9533

Čl. 11 odst. 1

Opravné prostředky
1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, kterými zajistí,
aby všechny zúčastněné osoby včetně třetích osob v dobré víře mohly
podávat opravné prostředky bez odkladného účinku proti příkazu k
zajištění vykonávanému na základě článku 5, aby tak mohly hájit své

104/2013

§ 234

104/2013

§ 233 odst. 6

Výjimky ze zásady oboustranné trestnosti
V případě, kdy jde o skutek, za který je možné v jiném členském
státu uložit nepodmíněný trest odnětí svobody s horní hranicí
trestní sazby nejméně 3 roky a který spočívá v jednání, jež justiční
orgán jiného členského státu označí v písmenu i) oddílu 1.
formuláře osvědčení, justiční orgán nezjišťuje, zda skutek naplňuje
znaky skutkové podstaty trestného činu podle práva České
republiky, ledaže popis skutku nebo právní kvalifikace uvedené v
osvědčení zjevně neodpovídají označenému jednání.
(6) Proti rozhodnutí, kterým se příkaz k zajištění věci uznává, je PT
přípustná stížnost; o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce
rozhoduje soud uvedený v § 146a odst. 1 trestního řádu. Stížností
nelze napadnout důvody, pro které byl příkaz vydán.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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oprávněné zájmy; opravné prostředky se podávají u soudu ve
vydávajícím nebo vykonávajícím státě v souladu s vnitrostátními
předpisy každého z těchto států.

Čl. 11 odst. 2

2. Věcné důvody k vydání příkazu k zajištění mohou být napadeny
pouze prostřednictvím žaloby podané u soudu ve vydávajícím státě.

Čl. 11 odst. 3

3. Je-li žaloba podána ve vykonávajícím státě, je justiční orgán
vydávajícího státu o této žalobě a jejích odůvodněních vyrozuměn
tak, aby mohl předložit argumenty, které považuje za nezbytné. Je
vyrozuměn o výsledku řízení.

Čl. 11 odst. 4

4. Vydávající a vykonávající stát přijmou nezbytná opatření, kterými
usnadní výkon práva podat žalobu zmíněnou v odstavci 1, a to
zejména tak, že poskytnou zúčastněným osobám vhodné informace.

Čl. 11 odst. 5

5. Vydávající stát zajistí, aby každá lhůta pro podání žaloby podle
odstavce 1 byla uplatňována způsobem, který zúčastněným osobám
zaručí možnost uplatnění účinného opravného prostředku.

Čl. 12 odst. 1

Náhrada
1. Aniž je dotčen čl. 11 odst. 2, pokud je vykonávající stát podle
svého vnitrostátního práva odpovědný za škodu způsobenou některé z
osob zmíněné ve článku 11 výkonem příkazu k zajištění předaného na
základě článku 4, nahradí vydávající stát vykonávajícímu státu částku,
kterou vykonávající stát na základě této odpovědnosti vyplatil jako
náhradu škody uvedené osobě, s výjimkou případů, kdy je tato škoda
nebo její část způsobena výhradně jednáním vykonávajícího státu, a v
rozsahu, v jakém je tato škoda nebo její část způsobena výhradně
jednáním vykonávajícího státu.

Čl. 12 odst. 2

2. Odstavcem 1 není dotčeno vnitrostátní právo členských států
týkající se nároků fyzických nebo právnických osob na náhradu
škody.

Čl. 13

Územní působnost
Toto rámcové rozhodnutí se vztahuje na Gibraltar.

7881
104/2013

§ 233 odst. 6

(6) Proti rozhodnutí, kterým se příkaz k zajištění věci uznává, je PT
přípustná stížnost; o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce
rozhoduje soud uvedený v § 146a odst. 1 trestního řádu. Stížností
nelze napadnout důvody, pro které byl příkaz vydán.

7881
104/2013

§ 233 odst. 7

(7) Justiční orgán neprodleně informuje justiční orgán jiného PT
členského státu o uznání nebo neuznání příkazu, o zajištění výkonu
rozhodnutí nebo o skutečnostech bránících provedení výkonu
rozhodnutí, o podání stížnosti proti rozhodnutí, že se příkaz
k zajištění věci uznává, a o výsledku řízení o této stížnosti.

7881

104/2013

§ 237 odst. 1
písm. a)

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Viz bod
1) níže

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Viz bod
2) níže

(1) Ministerstvo uhradí na žádost jiného členského státu, který PT
uznal a zajistil výkon příkazu k zajištění věci, částku, kterou tento
stát vyplatil v souladu se svým právním řádem jako náhradu škody
určité osobě, pokud
a) škoda, kterou jiný členský stát uhradil podle svých vnitrostátních
předpisů dotčené osobě, byla způsobena takovým příkazem
k zajištění věci,

7881
Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
Název:
Čl. 14 odst. 1

32003F0577
Lhůta pro implementaci
2. 8. 2005
Úřední věstník
L 196/45
Gestor
MSp
Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
důkazních prostředků v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Provedení
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT
1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s
tímto rámcovým rozhodnutím do 2. srpna 2005.

Čl. 14 odst. 2

2. Ve stejné lhůtě sdělí členské státy generálnímu sekretariátu Rady a
Komisi znění předpisů, kterými ve svém vnitrostátním právu
provádějí povinnosti, jež pro ně vyplývají z tohoto rámcového
rozhodnutí. Na základě zprávy vypracované s pomocí získaných
údajů a zprávy Komise ověří Rada do 2. srpna 2006, do jaké míry
dosáhly členské státy souladu s tímto rámcovým rozhodnutím.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Čl. 14 odst. 3

3. Generální sekretariát Rady oznámí členským státům a Komisi
prohlášení podle čl. 9 odst. 3.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Čl. 15

Vstup v platnost
Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v
Úředním věstníku Evropské unie.

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.
1.
2.
3.

Název předpisu

Účinnost předpisu

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

01.01.2014
01.06.2015
18.03.2017

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

Číslo ID

Předkladatel

1.

7881

MSp

2.

8817

MSp

3.
4.

9534
9533

MSp
MSp

Název návrhu předpisu

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

32003F577
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Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

Před předložením
do vlády.

30. 11. 2017

01. 06. 2019

Před předložením
do vlády.
1. 11. 2018

30. 11. 2017

01. 01. 2019

1. 7. 2019

1. 7. 2020

31.12.2019

19.12.2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, 01.01.2019
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

Předpokládané
datum předložení
vládě

str. 13 z 14

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

2. Poznámky
Poř.č
Text poznámky
.
1
Není implementováno s ohledem na to, že dle ustanovení § 3 zákona č. 104/2013 Sb. platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li jím některá otázka upravena, použije se trestní řád. Vzhledem k tomu, že
ustanovení § 233 odst. 7 ZMJS stanoví pouze to, že: „Proti rozhodnutí, kterým se příkaz k zajištění uznává, je přípustná stížnost, o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce rozhoduje soud uvedený v § 146a
odst. 1 trestního řádu“ uplatní se zde dále ustanovení trestního řádu § 134 upravující obsah usnesení. Odst. 1 písm. e) tohoto ustanovení stanoví, že usnesení musí obsahovat poučení o opravném prostředku.
Ustanovení § 141 odst. 1 trestního řádu pak stanoví, že opravným prostředkem proti usnesení je stížnost.
2
Není implementováno s ohledem na to, že dle ustanovení § 3 zákona č. 104/2013 Sb. platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li jím některá otázka upravena, použije se trestní řád. Vzhledem k tomu, že
ustanovení § 233 odst. 7 ZMJS stanoví pouze to, že proti rozhodnutí, kterým se příkaz k zajištění uznává, je přípustná stížnost, uplatní se zde dále ustanovení trestního řádu § 143 upravující lhůty a místo
k podání stížnosti. Toto ustanovení stanoví, že stížnost se podává do tří dnů od oznámení usnesení, jestliže se usnesení oznamuje jak obviněnému, tak i jeho zákonnému zástupci nebo obhájci, běží lhůta od toho
oznámení, které bylo provedeno nejpozději. Osobám, které mohou podat stížnost ve prospěch obviněného, končí lhůta k podání stížnosti týmž dnem jako obviněnému.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 1 písm. a)

32005F0214
Lhůta pro implementaci
22. 3. 2007
Úřední věstník
L 076 2005 Gestor
MSp
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých
trestů a pokut
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Definice
104/2013
Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí:
a) "rozhodnutím" pravomocné rozhodnutí požadující úhradu peněžitého
trestu nebo pokuty fyzickou nebo právnickou osobou, jestliže takto
rozhodl:

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Čl. 1 písm. b)

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí:
104/2013
b) "peněžitým trestem nebo pokutou" povinnost uhradit:
i) peněžitou částku uloženou rozhodnutím na základě odsouzení za
trestný čin nebo přestupek,
ii) náhradu ve prospěch obětí, uloženou stejným rozhodnutím, přičemž
oběť nemusí v daném řízení uplatnit žádné občanskoprávní nároky a
soud jedná v rámci výkonu své trestní pravomoci,
iii) peněžitou částku na náklady na soudní nebo správní řízení vedoucí k
rozhodnutí,
iv) peněžitou částku do veřejného fondu nebo organizace na podporu
obětí, uloženou stejným rozhodnutím.

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

§ 261 odst. 1

Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
rozhodnutí jiného členského státu, kterým
a) byl uložen peněžitý trest nebo pokuta,
b) bylo rozhodnuto o odškodnění oběti trestného činu,
c) bylo rozhodnuto o povinnosti osoby, vůči níž takové rozhodnutí
směřuje, k náhradě nákladů řízení, v němž byla osoba odsouzena za
trestný čin nebo postižena za jiný delikt, ve prospěch státu, nebo
d) bylo uloženo osobě, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, zaplatit
peněžitou částku do veřejného fondu nebo ve prospěch organizace
na podporu obětí,
pokud bylo vydáno soudem jiného členského státu v trestním řízení
nebo v případech uvedených v písmenech a), c) a d) i pokud bylo
vydáno jiným orgánem takového státu v trestním nebo jiném řízení
za předpokladu, že se lze domáhat projednání věci před soudem v
trestním řízení.

§ 273 odst. 1, 2

(1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu k uznání a
výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým byl uložen peněžitý
trest nebo bylo rozhodnuto o povinnosti odsouzeného k náhradě
nákladů trestního řízení ve prospěch státu.
(2) Ustanovení tohoto dílu se přiměřeně užijí také na zajištění
výkonu rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, kterým byla
uložena pořádková pokuta, v jiném členském státu.

§ 261 odst. 1

Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
rozhodnutí jiného členského státu, kterým
a) byl uložen peněžitý trest nebo pokuta,
b) bylo rozhodnuto o odškodnění oběti trestného činu,
c) bylo rozhodnuto o povinnosti osoby, vůči níž takové rozhodnutí
směřuje, k náhradě nákladů řízení, v němž byla osoba odsouzena za
trestný čin nebo postižena za jiný delikt, ve prospěch státu, nebo
d) bylo uloženo osobě, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, zaplatit
peněžitou částku do veřejného fondu nebo ve prospěch organizace
na podporu obětí,
pokud bylo vydáno soudem jiného členského státu v trestním řízení
nebo v případech uvedených v písmenech a), c) a d) i pokud bylo
vydáno jiným orgánem takového státu v trestním nebo jiném řízení
za předpokladu, že se lze domáhat projednání věci před soudem v
trestním řízení.

i) soud vydávajícího státu ve vztahu k trestnému činu podle práva
vydávajícího státu,
ii) jiný orgán vydávajícího státu než soud ve vztahu k trestnému činu
podle práva vydávajícího státu za předpokladu, že dotčená osoba měla
příležitost k projednání věci před soudem, který je příslušný též v
trestních věcech,
iii) jiný orgán vydávajícího státu než soud ve vztahu k činům, které jsou
podle vnitrostátního práva vydávajícího státu považovány za porušení
právních předpisů, za předpokladu, že dotčená osoba měla příležitost k
projednání věci před soudem, který je příslušný též v trestních věcech,
iv) soud s pravomocí též v trestních věcech, jestliže bylo rozhodováno o
rozhodnutí podle bodu iii);
104/2013

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Peněžitý trest nebo pokuta nezahrnují:
- příkazy k zabrání nebo propadnutí nástrojů trestného činu nebo výnosů
z trestné činnosti,
- příkazy občanskoprávní povahy, které vyplývají z nároků na náhradu
škody a uvedení do původního stavu a které jsou vykonatelné v souladu
*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32005F0214
Lhůta pro implementaci
22. 3. 2007
Úřední věstník
L 076 2005 Gestor
MSp
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých
trestů a pokut
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

104/2013

§ 273 odst. 1, 2

s rozhodnutím Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o soudní
příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a
obchodních věcech.

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu k uznání a
výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým byl uložen peněžitý
trest nebo bylo rozhodnuto o povinnosti odsouzeného k náhradě
nákladů trestního řízení ve prospěch státu.
(2) Ustanovení tohoto dílu se přiměřeně užijí také na zajištění
výkonu rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, kterým byla
uložena pořádková pokuta, v jiném členském státu.
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT

Čl. 1 písm. c)

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí:
c) "vydávajícím státem" členský stát, v němž bylo rozhodnutí ve smyslu
tohoto rámcového rozhodnutí vydáno;

Čl. 1 písm. d)

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí:
d) "vykonávajícím státem" členský stát, jemuž bylo rozhodnutí předáno
pro účely jeho výkonu.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 2 odst. 1

Určení příslušných orgánů
Každý členský stát uvědomí Generální sekretariát Rady, který orgán
nebo orgány jsou podle jeho práva příslušné pro účely tohoto rámcového
rozhodnutí, je-li tento členský stát vydávajícím státem nebo
vykonávajícím státem.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 2 odst. 2

Bez ohledu na článek 4 může každý členský stát, je-li to nezbytné s 104/2013
ohledem na jeho vnitřní organizační uspořádání, určit jeden nebo více
ústředních orgánů, které jsou pověřeny správním doručováním a
přebíráním rozhodnutí a poskytováním pomoci příslušným orgánům.

§ 263 odst. 4

Ministerstvo poskytne na žádost orgánu jiného členského státu PT
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.

104/2013

§ 274 odst. 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.
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT

§ 5 odst. 1

Mezinárodní justiční spolupráci nelze cizozemskému orgánu PT
poskytnout, pokud by to bylo v rozporu s ústavním pořádkem České
republiky nebo s takovou zásadou právního řádu České republiky,
na které je třeba bez výhrady trvat.

Čl. 2 odst. 3

Generální sekretariát Rady zpřístupní obdržené informace všem
členským státům a Komisi.

Čl. 3

Základní práva
104/2013
Toto rámcové rozhodnutí se nedotýká povinnosti dodržovat základní
práva a obecné právní zásady podle článku 6 Smlouvy.

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

32005F0214
Lhůta pro implementaci
22. 3. 2007
Úřední věstník
L 076 2005 Gestor
MSp
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých
trestů a pokut
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Předávání rozhodnutí a zapojení ústředního orgánu
104/2013
Rozhodnutí spolu s osvědčením podle tohoto článku může být předáno
příslušným orgánům členského státu, ve kterém má fyzická nebo
právnická osoba, proti níž bylo rozhodnutí vydáno, majetek nebo příjmy
nebo ve kterém má fyzická osoba obvyklé bydliště nebo právnická
osoba sídlo.

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

§ 262

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Podmínky pro převzetí rozhodnutí

PT

Rozhodnutí jiného členského státu se převezme za účelem jeho
uznání a výkonu, pokud osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje,
má na území České republiky obvyklé bydliště nebo majetek. Při
ověřování, zda jsou splněny podmínky pro převzetí rozhodnutí, se
vychází ze skutečností uvedených v osvědčení a případně též z
dodatkových informací poskytnutých členským státem, který
rozhodnutí k uznání a výkonu zaslal, nebo z vlastního provedeného
šetření.

104/2013

§ 263 odst. 1

K postupu podle tohoto dílu je příslušný okresní soud, v jehož
obvodu se zdržuje osoba, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu
směřuje, a nelze-li takové místo zjistit, je příslušný okresní soud, v
jehož obvodu tato osoba má nebo měla poslední trvalý pobyt; jinak
je příslušný okresní soud, v jehož obvodu má tato osoba majetek. Jeli podle věty první dána příslušnost několika soudů, je příslušný ten
z nich, u něhož bylo řízení o uznání a výkonu zahájeno nejdříve.

104/2013

§ 274 odst. 1

Je-li to zapotřebí pro zajištění řádného výkonu rozhodnutí, může
soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni, zaslat toto rozhodnutí
do jiného členského státu za účelem jeho uznání a výkonu, pokud
lze důvodně předpokládat, že odsouzený má v tomto státu majetek,
nebo do jiného členského státu, ve kterém má obvyklé bydliště.

418/2011
ve znění
105/2013

§ 42 odst. 2

Ustanovení části páté hlavy VI dílu 1 zákona o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních o uznání a výkonu rozhodnutí jiného
členského státu ukládajícího peněžitou sankci nebo jiné peněžité
plnění v České republice se užijí na rozhodnutí jiného členského
státu směřující vůči právnické osobě, která má na území České
republiky sídlo nebo majetek. Pravomocné rozhodnutí soudu České
republiky ukládající peněžitou sankci nebo jiné peněžité plnění lze
při splnění podmínek uvedených v části páté hlavě VI dílu 2 zákona
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních zaslat do
jiného členského státu, o němž lze důvodně předpokládat, že na jeho
území má tato právnická osoba sídlo nebo majetek.

Osvědčení, jehož jednotný formulář je uveden v příloze, musí být 104/2013
podepsáno a správnost jeho obsahu ověřena příslušným orgánem
vydávajícího státu.

Vyhodnocení *

Rozhodnutí zašle soud příslušnému orgánu jiného členského státu PT
spolu s osvědčením na stanoveném formuláři přeloženým do
úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků tohoto členského
státu nebo do jazyka, v němž tento členský stát osvědčení podle
svého prohlášení přijímá. Rozhodnutí spolu s osvědčením může
soud vzít kdykoli zpět.
*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Rozhodnutí nebo jeho ověřenou kopii spolu s osvědčením předá 104/2013
příslušný orgán vydávajícího státu přímo příslušnému orgánu
vykonávajícího státu způsobem umožňujícím vyhotovení písemného
záznamu a za podmínek, jež vykonávajícímu státu umožňují přesvědčit
se o jeho pravosti. Originál rozhodnutí nebo jeho ověřená kopie a
originál osvědčení se na požádání předají vykonávajícímu státu. Veškerý
úřední styk rovněž probíhá přímo mezi uvedenými příslušnými orgány
104/2013

§ 274 odst. 1

Je-li to zapotřebí pro zajištění řádného výkonu rozhodnutí, může PT
soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni, zaslat toto rozhodnutí
do jiného členského státu za účelem jeho uznání a výkonu, pokud
lze důvodně předpokládat, že odsouzený má v tomto státu majetek,
nebo do jiného členského státu, ve kterém má obvyklé bydliště.

§ 274 odst. 3

Rozhodnutí zašle soud příslušnému orgánu jiného členského státu
spolu s osvědčením na stanoveném formuláři přeloženým do
úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků tohoto členského
státu nebo do jazyka, v němž tento členský stát osvědčení podle
svého prohlášení přijímá. Rozhodnutí spolu s osvědčením může
soud vzít kdykoli zpět.

104/2013

§ 275 odst. 1

Na žádost příslušného orgánu jiného členského státu poskytne soud
dodatkové informace a doplnění potřebná pro účely uznání a výkonu
rozhodnutí.

Čl. 4 odst. 4

Vydávající stát vždy předá rozhodnutí pouze jednomu vykonávajícímu 104/2013
státu.

§ 274 odst. 2

Lze-li rozhodnutí zaslat do více členských států, soud takové PT
rozhodnutí zašle do státu, ve kterém lze nejspíše předpokládat, že
bude úspěšně vykonáno.

Čl. 4 odst. 5

Není-li příslušný orgán vykonávajícího státu příslušnému orgánu 104/2013
vydávajícího státu znám, provede příslušný orgán vydávajícího státu
veškerá nezbytná šetření, včetně šetření prostřednictvím kontaktních
míst Evropské soudní sítě, aby získal informace od vykonávajícího státu.

§ 274 odst. 4

Ministerstvo poskytne na žádost soudu součinnost při zjištění PT
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.

Čl. 4 odst. 6

Nemá-li orgán vykonávajícího státu, který obdrží rozhodnutí, pravomoc 104/2013
je uznat a přijmout nezbytná opatření pro jeho výkon, postoupí je z moci
úřední příslušnému orgánu a uvědomí o tom příslušný orgán
vydávajícího státu.

§ 263 odst. 3

Bylo-li rozhodnutí jiného členského státu zasláno orgánu, který není PT
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.

Čl. 4 odst. 7

Spojené království a Irsko mohou prohlášením stanovit, že rozhodnutí
spolu s osvědčením musí být předáno prostřednictvím ústředního orgánu
nebo orgánů uvedených v daném prohlášení. Tyto členské státy mohou
jiným prohlášením kdykoli omezit oblast působnosti tohoto prohlášení s
cílem rozšířit působnost odstavce 3. Učiní tak v okamžiku, kdy pro ně
nabudou účinku ustanovení Úmluvy o provádění Schengenské dohody

Nerelevantní z hlediska transpozice.

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Vyhodnocení *

týkající se vzájemné právní pomoci. Každé prohlášení se uloží u
Generálního sekretariátu Rady a oznámí Komisi.
Oblast působnosti
104/2013 § 265
V případě, kdy jde o skutek, který spočívá v jednání, jež orgán PT
Za podmínek tohoto rámcového rozhodnutí a bez ověření oboustranné
jiného členského státu označí v písmenu g) odst. 3 formuláře
trestnosti činu jsou podkladem k uznání a výkonu rozhodnutí tyto trestné
osvědčení, samosoudce pro účely rozhodnutí o tom, zda se
činy a předstupky, pokud jsou trestné ve vydávajícím státě a pokud jsou
rozhodnutí jiného členského státu uzná a vykoná, nezjišťuje, zda
vymezeny v právu vydávajícího státu:
skutek naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle práva
- účast na zločinném spolčení,
České republiky, ledaže popis skutku nebo právní kvalifikace
- terorismus,
uvedené v osvědčení zjevně neodpovídají označenému jednání. Tím
- obchod s lidmi,
není dotčen § 268 odst. 2.
- 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,
- praní výnosů z trestné činnosti,
- padělání měny včetně eura,
- počítačová trestná činnost,
- trestné činy proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodu s
ohroženými živočišnými a rostlinnými druhy a jejich plemeny a
odrůdami,
- napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice a při
nedovoleném pobytu,
- vražda, těžké ublížení 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 hormony a jinými růstovými stimulátory,
- nedovolený obchod s jadernými a radioaktivními materiály,
- obchod s odcizenými vozidly,
- znásilnění,
- žhářství,
*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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- trestné činy, jejichž stíhání je v pravomoci Mezinárodního trestního
soudu,
- únos letadla nebo plavidla,
- sabotáž,
- jednání, které porušuje pravidla silničního provozu, včetně porušení
pravidel, kterými se řídí doba řízení a odpočinku, a pravidel o
nebezpečném zboží,
- pašování zboží,
- porušení práv k duševnímu vlastnictví,
- vyhrožování a násilné činy vůči osobám, včetně násilí během
sportovních událostí,
- poškození cizí věci,
- krádež,
- činy naplňující skutkové podstaty zavedené vydávajícím státem,
jejichž účelem je provedení závazků vyplývajících z nástrojů přijatých
podle Smlouvy o ES nebo podle hlavy VI Smlouvy o EU.

Čl. 5 odst. 2

Rada může kdykoli po konzultaci s Evropským parlamentem za
podmínek stanovených v čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii
jednomyslně rozhodnout o přidání dalších kategorií trestných činů a
přestupků na seznam uvedený v odstavci 1.
S přihlédnutím ke zprávě předložené podle čl. 20 odst. 5 Rada
přezkoumá, zda by měl být tento seznam rozšířen nebo změněn. Rada
dále zváží tuto otázku později na základě zprávy o praktickém
uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí, kterou Komise vypracuje do
pěti let ode dne uvedeného v čl. 20 odst. 1.

Čl. 5 odst. 3

U jiných činů než uvedených v odstavci 1 může vykonávající stát 104/2013
podmínit uznání a výkon rozhodnutí tím, že čin, pro který bylo
rozhodnutí vydáno, je trestným činem nebo přestupkem podle práva
vykonávajícího státu, nezávisle na znacích skutkové podstaty nebo
popisu činu.

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska transpozice.

§ 267 odst. 1
písm. b)

Vyhodnocení *

NT

Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud
PT
b) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle
práva České republiky, pokud nejde o jednání uvedená v § 265; 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,

9534
Uznání a výkon rozhodnutí
104/2013 § 266 odst. 2
O tom, zda se rozhodnutí jiného členského státu uzná a vykoná, PT
Příslušné úřady vykonávajícího státu uznají bez dalších formalit
nebo zda se rozhodnutí neuzná, rozhodne samosoudce bez
rozhodnutí předané v souladu s článkem 4 a neprodleně přijmou veškerá
zbytečného odkladu; před rozhodnutím si vyžádá písemné vyjádření
opatření nezbytná pro jeho výkon, neodvolají-li se na některý z důvodů
státního zástupce. Považuje-li to za potřebné pro účely rozhodnutí,
k odmítnutí uznání nebo výkonu podle článku 7.
nařídí veřejné zasedání. Nachází-li se osoba, vůči níž takové
*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.

104/2013

§ 268 odst. 1

Nejde-li o případ uvedený v § 264 odst. 2 nebo 3 nebo v § 266 odst.
1, anebo není-li dán důvod pro neuznání rozhodnutí jiného
členského státu, samosoudce uzná takové rozhodnutí na území
České republiky a současně rozhodne, že se peněžitá sankce nebo
jiné peněžité plnění uložené tímto rozhodnutím vykoná.

104/2013

§ 264 odst. 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.

104/2013

§ 264 odst. 3

Nelze-li v řízení pokračovat z důvodu, který není důvodem pro
neuznání rozhodnutí jiného členského státu, samosoudce o této
skutečnosti vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu a
požádá jej o vyjádření, zda na uznání a výkonu takového 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

§ 266 odst. 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.

Důvody k odmítnutí uznání a výkonu
104/2013 § 267 odst. 5
Samosoudce dále nemusí uznat rozhodnutí jiného členského státu, PT
Příslušný orgán vykonávajícího státu může odmítnout uznat a vykonat
pokud toto rozhodnutí neobdržel, k tomuto rozhodnutí není
*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
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Implementační předpisy ČR
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Vyhodnocení *

připojeno osvědčení na stanoveném formuláři, 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 republiky
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.

Čl. 7 odst. 2
písm. a)

Příslušný orgán vykonávajícího státu může rovněž odmítnout uznat a 104/2013
vykonat rozhodnutí, pokud se zjistí, že:
a) ve vykonávajícím státě bylo proti odsouzené osobě vydáno
rozhodnutí ve vztahu ke stejnému činu nebo v kterémkoli jiném než
vydávajícím nebo vykonávajícím státě bylo takové rozhodnutí vydáno a
vykonáno;

§ 267 odst. 1
písm. a)

Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud
PT
a) uznání a výkon takového rozhodnutí by byly v rozporu s
překážkou věci pravomocně rozhodnuté,

Čl. 7 odst. 2
písm. b)

b) v některém z případů podle čl. 5 odst. 3 se dané rozhodnutí týká činu, 104/2013
který není trestným činem podle práva vykonávajícího státu;

§ 267 odst. 1
písm. b)

Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud
PT
b) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle
práva České republiky, pokud nejde o jednání uvedená v § 265; 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,

Čl. 7 odst. 2
písm. c)

c) výkon rozhodnutí je podle práva vykonávajícího státu promlčen a 104/2013
rozhodnutí se týká činů, které spadají do pravomoci daného státu podle
jeho vnitrostátního práva.

§ 267 odst. 1
písm. g)

Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud
PT
g) nárok na plnění nebo na výkon sankce uložené takovým
rozhodnutím je podle právního řádu České republiky promlčen a
takové rozhodnutí bylo vydáno pro skutek, jehož postihování je
podle právního řádu České republiky v pravomoci orgánů České
republiky.

Čl. 7 odst. 2
písm. d)

d) rozhodnutí se týká činů, které:
104/2013
i) jsou podle práva vykonávajícího státu považovány za činy spáchané
zcela nebo zčásti na jeho území nebo na místě rovnocenném jeho území
nebo
ii) byly spáchány mimo území vydávajícího státu a právo
vykonávajícího státu nepřipouští stíhání za stejné činy, jsou-li spáchány
mimo jeho území;

§ 267 odst. 4

Samosoudce nemusí uznat rozhodnutí jiného členského státu, jde-li PT
o rozhodnutí vydané pro skutek spáchaný
a) 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, nebo

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

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

32005F0214.doc

str. 8 z 19

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32005F0214
Lhůta pro implementaci
22. 3. 2007
Úřední věstník
L 076 2005 Gestor
MSp
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých
trestů a pokut
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
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b) mimo území státu, o jehož rozhodnutí jde, a podle právního řádu
České republiky by nebylo možné takový skutek trestně stíhat nebo
jinak postihnout, pokud by byl spáchán mimo území České
republiky.

Čl. 7 odst. 2
písm. e)

e) právo vykonávajícího státu stanoví imunitu, která brání výkonu 104/2013
rozhodnutí;

§ 267 odst. 1
písm. c)

Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud
PT
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,

Čl. 7 odst. 2
písm. f)

f) rozhodnutí bylo uloženo vůči fyzické osobě, která podle práva 104/2013
vykonávajícího státu nemohla z důvodu svého věku dosud být trestně
odpovědná za činy, ve vztahu k nimž bylo rozhodnutí vydáno;

§ 267 odst. 1
písm. d)

Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud
PT
d) osoba, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, by
nebyla podle právního řádu České republiky vzhledem k svému
věku odpovědná za trestný čin nebo jiný delikt,

Čl. 7 odst. 2
písm. g)

g) podle osvědčení uvedeného v článku 4 dotyčná osoba nebyla v
případě písemného řízení v souladu s právem vydávajícího státu o svém
právu na podání opravného prostředku proti danému rozhodnutí a o
lhůtách pro tento opravný prostředek informována osobně ani
prostřednictvím zástupce určeného podle vnitrostátního práva;

Čl. 7 odst. 2
písm. h)

h) peněžitý trest nebo pokuta je nižší než 70 EUR nebo ekvivalent této 104/2013
částky.

§ 267 odst. 1
písm. f)

Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud
PT
f) uložený peněžitý trest nebo plnění je nižší než 70 EUR; částka
uvedená v jiné měně se přepočte z cizí měny na euro podle kursu
devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni, kdy
bylo takové rozhodnutí vydáno, nebo

Čl. 7 odst. 2
písm. i)

i) podle osvědčení uvedeného v článku 4 se dotyčná osoba nezúčastnila 104/2013
osobně soudního jednání, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí,
pokud osvědčení neuvádí, že dotyčná osoba v souladu s dalšími
procesními požadavky vymezenými vnitrostátním právem vydávajícího
státu:
i) byla včas
- osobně předvolána, a tudíž vyrozuměna o plánovaném datu a místu
konání jednání soudu, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, nebo
jiným způsobem skutečně převzala úřední informaci o plánovaném datu
a místu konání jednání soudu tak, aby bylo možné jednoznačně určit, že
o plánovaném jednání soudu věděla,
a
- informována o tom, že rozhodnutí může být vydáno, pokud se jednání
soudu nezúčastní,

§ 267 odst. 1
písm. e)

Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud
PT
e) takové rozhodnutí bylo vydáno v řízení vedeném v nepřítomnosti
osoby, vůči níž směřuje, není-li dále stanoveno jinak,

ČR nevyužila možnosti transpozice tohoto ustanovení.

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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104/2013

§ 267 odst. 3

nebo
ii) o plánovaném jednání soudu věděla a zmocnila svého právního
zástupce, kterého si sama zvolila nebo který jí byl ustanoven státem, aby
ji na jednání soudu obhajoval, a byla tímto zástupcem skutečně na
jednání soudu obhajována
nebo
iii) poté, co jí bylo doručeno rozhodnutí a byla výslovně informována o
svém právu na obnovení řízení nebo odvolání, které umožňují opětovné
přezkoumání skutkové podstaty věci včetně nových důkazů a které
mohou vést ke změně původního rozhodnutí:
- výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne,
nebo
- nepodala návrh na obnovení řízení nebo odvolání v příslušné lhůtě

Čl. 7 odst. 2
písm. j)

j) podle osvědčení uvedeného v článku 4 se dotyčná osoba nezúčastnila
osobně jednání, pokud ovšem osvědčení neuvádí, že tato osoba poté, co
byla výslovně informována o soudním řízení a o možnosti osobně se
zúčastnit jednání soudu, výslovně uvedla, že se vzdává práva být slyšen
v ústním jednání, a výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne.

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Rozhodnutí jiného členského státu lze uznat, i když je dán důvod
pro neuznání uvedený v odstavci 1 písm. e), 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.
ČR nevyužila možnosti transpozice tohoto ustanovení.

Čl. 7 odst. 3

NT

V případech uvedených v odstavci 1 a odst. 2 písm. c), g), i) a j) 104/2013 § 267 odst. 5
Samosoudce dále nemusí uznat rozhodnutí jiného členského státu, PT
konzultuje příslušný orgán vykonávajícího státu předtím, než učiní
pokud toto rozhodnutí neobdržel, k tomuto rozhodnutí není
rozhodnutí, že zcela nebo částečně rozhodnutí neuzná a nevykoná,
připojeno osvědčení na stanoveném formuláři, toto osvědčení je
*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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veškerými vhodnými způsoby příslušný orgán vydávajícího státu a
případně jej požádá o neprodlené poskytnutí veškerých nezbytných
informací.

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)
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Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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 republiky
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.

104/2013

§ 267 odst. 6

Jsou-li dány důvody pro neuznání rozhodnutí jiného členského státu
uvedené v odstavci 1 písm. g) nebo e), 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.

104/2013

§ 267 odst. 1
písm. e), g)

Čl. 8 odst. 1

Určení částky k úhradě
104/2013
Pokud se zjistí, že se rozhodnutí týká činů, ke kterým nedošlo na území
vydávajícího státu, může vykonávající stát rozhodnout o snížení
vymáhaného peněžitého trestu nebo pokuty na maximální částku
stanovenou vnitrostátním právem vykonávajícího státu pro činy stejného
druhu, jestliže spadají do pravomoci tohoto státu.

§ 268 odst. 4

Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud
e) takové rozhodnutí bylo vydáno v řízení vedeném v nepřítomnosti
osoby, vůči níž směřuje, není-li dále stanoveno jinak,
g) nárok na plnění nebo na výkon sankce uložené takovým
rozhodnutím je podle právního řádu České republiky promlčen a
takové rozhodnutí bylo vydáno pro skutek, jehož postihování je
podle právního řádu České republiky v pravomoci orgánů České
republiky.
Samosoudce při uznání rozhodnutí jiného členského státu ponechá v PT
něm uloženou peněžitou sankci nebo jiné peněžité plnění v
nezměněné výši. V případě, že skutek byl spáchán zcela mimo
území jiného členského státu, o jehož rozhodnutí jde, a jeho
postihování je podle právního řádu České republiky v pravomoci
orgánů České republiky, samosoudce sníží výměru peněžitého trestu
nebo pokuty uložených v takovém rozhodnutí na nejvyšší možnou
výměru, ve které by mohly být uloženy, jestliže by se o takovém
skutku rozhodovalo podle právního řádu České republiky.

Čl. 8 odst. 2

Příslušný orgán vykonávajícího státu přepočte podle potřeby peněžitý 104/2013
trest nebo pokutu na měnu vykonávajícího státu za použití směnného
kurzu platného v době, kdy byly trest nebo pokuta uloženy.

§ 268 odst. 5

Peněžitou sankci nebo jiné peněžité plnění uložené rozhodnutím PT
jiného členského státu samosoudce přepočte z cizí měny na českou
měnu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní
bankou ke dni, kdy bylo takové rozhodnutí vydáno.

Čl. 9 odst. 1

Právo rozhodné pro výkon
104/2013 § 270 odst. 1, 2, (1) Není-li dále stanoveno jinak, postupuje soud při
PT
Aniž je dotčen odstavec 3 a článek 10, řídí se výkon rozhodnutí právem
3
a) výkonu peněžitého trestu nebo vymáhání pokuty přiměřeně podle
vykonávajícího státu stejným způsobem jako u peněžitého trestu nebo
ustanovení hlavy dvacáté první trestního řádu upravujících výkon
*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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pokuty uložené vykonávajícím státem. Pouze orgány vykonávajícího
státu jsou příslušné rozhodnout o postupech pro výkon rozhodnutí a
stanovit veškerá s tím související opatření, včetně důvodů pro ukončení
výkonu.

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

peněžitého trestu nebo vymáhání pořádkové pokuty,
b) vymáhání nákladů řízení vzniklých státu přiměřeně podle
ustanovení trestního řádu upravujících vymáhání nákladů trestního
řízení stanovených paušální částkou.
(2) Pokud osoba, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu
směřuje, nesloží ve stanovené lhůtě na účet soudu peněžitou částku
podle § 268 odst. 6, postupuje soud při správě placení této částky
podle daňového řádu.
(3) Nárok na odškodnění oběti trestného činu vymáhá oběť
trestného činu v občanskoprávním řízení.

Čl. 9 odst. 2

Je-li odsouzená osoba schopna předložit důkaz o úplné nebo částečné 104/2013
úhradě v kterémkoli státě, poradí se příslušný orgán vykonávajícího
státu způsobem stanoveným v čl. 7 odst. 3 s příslušným orgánem
vydávajícího státu. Od částky, která má být ve vykonávajícím státě
vymáhána, se v plné výši odečte každá část peněžitého trestu nebo
pokuty uhrazená jakýmkoli způsobem v kterémkoli státě.

§ 270 odst. 4

Prokáže-li osoba, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu PT
směřuje, že peněžitou sankci nebo jiné peněžité plnění částečně
nebo úplně uhradila v jiném státu, samosoudce rozhodne o
částečném nebo úplném upuštění od výkonu takového rozhodnutí.
Před rozhodnutím si samosoudce vyžádá stanovisko příslušného
orgánu jiného členského státu; v případě potřeby jej může požádat o
neprodlené zaslání dodatkových informací. Proti tomuto rozhodnutí
je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

Čl. 9 odst. 3

Peněžitý trest nebo pokuta uložená právnické osobě bude vymáhána, i 418/2011
pokud vykonávající stát neuznává zásadu trestní odpovědnosti ve znění
právnických osob.
105/2013

§ 42 odst. 2

Ustanovení části páté hlavy VI dílu 1 zákona o mezinárodní justiční PT
spolupráci ve věcech trestních o uznání a výkonu rozhodnutí jiného
členského státu ukládajícího peněžitou sankci nebo jiné peněžité
plnění v České republice se užijí na rozhodnutí jiného členského
státu směřující vůči právnické osobě, která má na území České
republiky sídlo nebo majetek. Pravomocné rozhodnutí soudu České
republiky ukládající peněžitou sankci nebo jiné peněžité plnění lze
při splnění podmínek uvedených v části páté hlavě VI dílu 2 zákona
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních zaslat do
jiného členského státu, o němž lze důvodně předpokládat, že na jeho
území má tato právnická osoba sídlo nebo majetek.

Čl. 10

Odnětí svobody nebo jiná alternativní sankce nahrazující 104/2013
neuhrazený peněžitý trest nebo pokutu
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.

§ 268 odst. 7

Náhradní trest odnětí svobody za nevykonaný peněžitý trest může PT
samosoudce stanovit pouze v případě, že členský stát, o jehož
rozhodnutí jde, v osvědčení takovou možnost připouští, přičemž
výměra náhradního trestu odnětí svobody nesmí přesáhnout výši,
která je v osvědčení tímto státem uvedena, a zároveň horní hranici
trestní sazby náhradního trestu odnětí svobody uvedenou v trestním
zákoně.

9224
*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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104/2013

§ 270 odst. 5, 6

(5) Jakmile příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud o PT
amnestii, milosti nebo jiném rozhodnutí anebo opatření, v jehož
důsledku se uznané rozhodnutí stalo nevykonatelným, samosoudce
učiní opatření směřující k upuštění od výkonu uznaného rozhodnutí
jiného členského státu. V takovém případě samosoudce požádá
příslušný orgán jiného členského státu o sdělení, zda amnestie,
milost nebo jiné rozhodnutí anebo opatření mají v jiném členském
státu účinky, že se na osobu, vůči níž uznané rozhodnutí jiného
členského státu směřuje, hledí, jako by nebyla odsouzena; mají-li
takové účinky, hledí se tak na ni i v České republice. Bylo-li uznané
rozhodnutí v jiném členském státu pravomocně zrušeno, soud zruší
své rozhodnutí o jeho uznání.
(6) Samosoudce neprodleně rozhodne o tom, v jaké části uznané
rozhodnutí jiného členského státu vykonáno nebude, jakmile jej
příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí o amnestii, milosti
nebo jiném rozhodnutí anebo opatření, v jehož důsledku se uznané
rozhodnutí stalo zčásti nevykonatelným. Proti tomuto rozhodnutí je
přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

104/2013

§ 275 odst. 2

Soud neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o
tom, že osobě, vůči níž rozhodnutí směřuje, byla v České republice
udělena milost nebo amnestie, nebo o jiném rozhodnutí, opatření
anebo skutečnosti, v jejichž důsledku se rozhodnutí stalo
nevykonatelným nebo vykonatelným jen částečně, včetně
skutečnosti, že tato osoba již uhradila celou peněžitou částku, jejíž
zaplacení jí bylo uloženo, nebo její část.

Čl. 11 odst. 2

Aniž je dotčen článek 10, může o žádosti o přezkum rozhodnutí 104/2013
rozhodnout pouze vydávající stát.

§ 269 odst. 1

Proti rozhodnutí podle § 267 odst. 1 a 3 až 5 nebo § 268 je přípustná PT
stížnost, která má odkladný účinek. Stížností nelze napadnout
důvody, pro které bylo rozhodnutí jiného členského státu vydáno.

Čl. 12 odst. 1

Ukončení výkonu
104/2013
Příslušný orgán vydávajícího státu neprodleně uvědomí příslušný orgán
vykonávajícího státu o každém rozhodnutí nebo opatření, v jehož
důsledku přestává být rozhodnutí vykonatelné nebo je z nějakého jiného
důvodu z vykonávajícího státu staženo.

§ 275 odst. 2

Soud neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o PT
tom, že osobě, vůči níž rozhodnutí směřuje, byla v České republice
udělena milost nebo amnestie, nebo o jiném rozhodnutí, opatření
anebo skutečnosti, v jejichž důsledku se rozhodnutí stalo
nevykonatelným nebo vykonatelným jen částečně, včetně
skutečnosti, že tato osoba již uhradila celou peněžitou částku, jejíž
zaplacení jí bylo uloženo, nebo její část.

Čl. 12 odst. 2

Vykonávající stát ukončí výkon rozhodnutí, jakmile jej o tomto 104/2013
rozhodnutí nebo opatření příslušný orgán vydávajícího státu uvědomí.

§ 270 odst. 5, 6

(5) Jakmile příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud o PT
amnestii, milosti nebo jiném rozhodnutí anebo opatření, v jehož
důsledku se uznané rozhodnutí stalo nevykonatelným, samosoudce

Čl. 11 odst. 1

Citace ustanovení

Amnestie, milost, přezkum rozhodnutí
Amnestii nebo milost může udělit vydávající stát i vykonávající stát.

Citace ustanovení

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Připadnutí peněz získaných z výkonu rozhodnutí
104/2013
Není-li mezi vydávajícím a vykonávajícím státem dohodnuto jinak,
zejména v případech podle čl. 1 odst. b) bodu ii), připadají peníze
získané z výkonu rozhodnutí vykonávajícímu státu.

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

§ 272 odst. 1, 2

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

učiní opatření směřující k upuštění od výkonu uznaného rozhodnutí
jiného členského státu. V takovém případě samosoudce požádá
příslušný orgán jiného členského státu o sdělení, zda amnestie,
milost nebo jiné rozhodnutí anebo opatření mají v jiném členském
státu účinky, že se na osobu, vůči níž uznané rozhodnutí jiného
členského státu směřuje, hledí, jako by nebyla odsouzena; mají-li
takové účinky, hledí se tak na ni i v České republice. Bylo-li uznané
rozhodnutí v jiném členském státu pravomocně zrušeno, soud zruší
své rozhodnutí o jeho uznání.
(6) Samosoudce neprodleně rozhodne o tom, v jaké části uznané
rozhodnutí jiného členského státu vykonáno nebude, jakmile jej
příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí o amnestii, milosti
nebo jiném rozhodnutí anebo opatření, v jehož důsledku se uznané
rozhodnutí stalo zčásti nevykonatelným. Proti tomuto rozhodnutí je
přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
(1) Peněžní prostředky získané výkonem uznaného rozhodnutí PT
jiného členského státu uvedeného v § 261 odst. 1 písm. a), c) a d)
náležejí České republice. Peněžní prostředky získané výkonem
uznaného rozhodnutí jiného členského státu uvedeného v § 261
odst. 1 písm. b) náležejí oběti trestného činu.
(2) Česká republika se může s jiným členským státem dohodnout o
sdílení peněžních prostředků získaných výkonem uznaného
rozhodnutí tohoto členského státu. K uzavření dohody je příslušné
Ministerstvo financí; návrh na uzavření takové dohody mu může
podat soud, který rozhodl o uznání a výkonu rozhodnutí jiného
členského státu v prvním stupni. Na žádost poskytne soud
Ministerstvu financí potřebnou součinnost pro účely uzavření
dohody.

Čl. 14 písm. a)

Informace od vykonávajícího státu
104/2013
Příslušný orgán vykonávajícího státu uvědomí bez odkladu způsobem
umožňujícím vyhotovení písemného záznamu příslušný orgán
vydávajícího státu:
a) o předání rozhodnutí příslušnému orgánu podle čl. 4 odst. 6;

§ 263 odst. 3

Čl. 14 písm. b)

b) o rozhodnutí neuznat a nevykonat rozhodnutí podle čl. 7 nebo čl. 20 104/2013
odst. 3 společně s důvody tohoto rozhodnutí;

§ 266 odst. 4

Bylo-li rozhodnutí jiného členského státu zasláno orgánu, který není PT
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.

O pravomocném rozhodnutí o uznání a výkonu samosoudce bez PT
zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán jiného členského
státu. V případě uznání rozhodnutí jej vyrozumí i o snížení výměry
peněžitého trestu nebo pokuty a v případě neuznání rozhodnutí i o
důvodech takového postupu.
*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 14 písm. c)

c) o úplném nebo částečném odmítnutí výkonu rozhodnutí z důvodů 104/2013
uvedených v článku 8, čl. 9 odst. 1 a 2 a čl. 11 odst. 1;

§ 271 odst. 1
písm. a), b)

Samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán PT
jiného členského státu o
a) zastavení nebo upuštění od výkonu uznaného rozhodnutí podle
právních předpisů České republiky upravujících výkon rozhodnutí,
včetně uvedení důvodu takového postupu,
b) upuštění nebo částečném upuštění od výkonu uznaného
rozhodnutí podle § 270 odst. 4 až 6,

Čl. 14 písm. d)

d) o provedení výkonu rozhodnutí, jakmile je ukončeno;

104/2013

§ 271 odst. 1
písm. c)

Samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán PT
jiného členského státu o
c) provedení výkonu uznaného rozhodnutí a

Čl. 14 písm. e)

e) o použití alternativní sankce podle článku 10.

104/2013

§ 271 odst. 1
písm. d)

Samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán PT
jiného členského státu o
d) nařízení výkonu náhradního trestu odnětí svobody.

§ 276

Důsledky zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
PT
(1) Bylo-li rozhodnutí soudu zasláno do jiného členského státu za
účelem jeho uznání a výkonu, lze je v České republice vykonat
pouze, pokud
a) rozhodnutí nebylo v tomto členském státu uznáno nebo
vykonáno; právo na výkon takového rozhodnutí však na Českou
republiku nepřechází v případě, že rozhodnutí nebylo příslušným
orgánem jiného členského státu uznáno nebo vykonáno z důvodu
překážky věci pravomocně rozhodnuté, nebo
b) soud vzal rozhodnutí spolu s osvědčením z jiného členského státu
zpět.
(2) Právo na výkon rozhodnutí přechází zpět na Českou republiku v
rozsahu, v jakém toto rozhodnutí nebylo vykonáno v jiném
členském státu.

§ 276

Důsledky zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
PT
(1) Bylo-li rozhodnutí soudu zasláno do jiného členského státu za
účelem jeho uznání a výkonu, lze je v České republice vykonat
pouze, pokud
a) rozhodnutí nebylo v tomto členském státu uznáno nebo
vykonáno; právo na výkon takového rozhodnutí však na Českou
republiku nepřechází v případě, že rozhodnutí nebylo příslušným
orgánem jiného členského státu uznáno nebo vykonáno z důvodu
překážky věci pravomocně rozhodnuté, nebo

Čl. 15 odst. 1

Čl. 15 odst. 2
písm. a)

9224
Důsledky předání rozhodnutí
104/2013
S výhradou odstavce 2 nesmí vydávající stát přikročit k výkonu
rozhodnutí předaného podle článku 4.

Právo na výkon rozhodnutí přechází zpět na vydávající stát:
104/2013
a) poté, co byl vykonávajícím státem uvědoměn o částečném nebo
úplném nevykonání nebo odmítnutí výkonu či uznání rozhodnutí v
případě článku 7, s výjimkou čl. 7 odst. 2 písm. a), v případě čl. 11 odst.
1 a v případě čl. 20 odst. 3, nebo

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Lhůta pro implementaci
22. 3. 2007
Úřední věstník
L 076 2005 Gestor
MSp
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých
trestů a pokut
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

b) soud vzal rozhodnutí spolu s osvědčením z jiného členského státu
zpět.
(2) Právo na výkon rozhodnutí přechází zpět na Českou republiku v
rozsahu, v jakém toto rozhodnutí nebylo vykonáno v jiném
členském státu.

Čl. 15 odst. 2
písm. b)

b) jestliže vydávající stát uvědomí vykonávající stát, že rozhodnutí bylo 104/2013
z vykonávajícího státu staženo podle článku 12.

§ 276

Důsledky zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
PT
(1) Bylo-li rozhodnutí soudu zasláno do jiného členského státu za
účelem jeho uznání a výkonu, lze je v České republice vykonat
pouze, pokud
a) rozhodnutí nebylo v tomto členském státu uznáno nebo
vykonáno; právo na výkon takového rozhodnutí však na Českou
republiku nepřechází v případě, že rozhodnutí nebylo příslušným
orgánem jiného členského státu uznáno nebo vykonáno z důvodu
překážky věci pravomocně rozhodnuté, nebo
b) soud vzal rozhodnutí spolu s osvědčením z jiného členského státu
zpět.
(2) Právo na výkon rozhodnutí přechází zpět na Českou republiku v
rozsahu, v jakém toto rozhodnutí nebylo vykonáno v jiném
členském státu.

Čl. 15 odst. 3

Jestliže po předání rozhodnutí podle článku 4 obdrží orgán vydávajícího 104/2013
státu jakoukoli peněžitou částku, kterou odsouzená osoba uhradila
dobrovolně v souvislosti s rozhodnutím, uvědomí tento orgán
neprodleně příslušný orgán vykonávajícího státu. Použije se čl. 9 odst. 2.

§ 275 odst. 2

Soud neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o PT
tom, že osobě, vůči níž rozhodnutí směřuje, byla v České republice
udělena milost nebo amnestie, nebo o jiném rozhodnutí, opatření
anebo skutečnosti, v jejichž důsledku se rozhodnutí stalo
nevykonatelným nebo vykonatelným jen částečně, včetně
skutečnosti, že tato osoba již uhradila celou peněžitou částku, jejíž
zaplacení jí bylo uloženo, nebo její část.

Čl. 16 odst. 1

Jazyky
104/2013
Osvědčení, jehož jednotný formulář je uveden v příloze, musí být
přeložen do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků
vykonávajícího státu. Každý členský stát může v okamžiku přijetí tohoto
rámcového rozhodnutí nebo později uvést v prohlášení, které bude
uloženo v Generálním sekretariátu Rady, že bude přijímat překlad do
jednoho nebo více dalších úředních jazyků orgánů Unie.

§ 274 odst. 3

Rozhodnutí zašle soud příslušnému orgánu jiného členského státu PT
spolu s osvědčením na stanoveném formuláři přeloženým do
úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků tohoto členského
státu nebo do jazyka, v němž tento členský stát osvědčení podle
svého prohlášení přijímá. Rozhodnutí spolu s osvědčením může
soud vzít kdykoli zpět.

Čl. 16 odst. 2

Výkon rozhodnutí může být pozastaven po dobu nutnou k pořízení jeho
překladu na náklady vykonávajícího státu.

Čl. 17

Náklady
104/2013
Členské státy vůči sobě neuplatňují nároky na náhradu nákladů

ČR nevyužila možnosti transpozice tohoto ustanovení.

§ 272 odst. 3

NT

Náklady řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu PT
nese Česká republika.

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32005F0214
Lhůta pro implementaci
22. 3. 2007
Úřední věstník
L 076 2005 Gestor
MSp
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých
trestů a pokut
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

vynaložených v souvislosti s použitím tohoto rámcového rozhodnutí.
Čl. 18

Vztah k jiným dohodám a ujednáním
Toto rámcové rozhodnutí se nedotýká použití dvoustranných nebo
mnohostranných dohod či ujednání mezi členskými státy, pokud tyto
dohody nebo ujednání umožňují rozšířit ustanovení tohoto rámcového
rozhodnutí a pokud pomáhají dále zjednodušit nebo usnadnit postupy
pro vymáhání peněžitých trestů a pokut.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 19

Územní působnost
Toto rámcové rozhodnutí se vztahuje na Gibraltar.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 20 odst. 1

Provedení
Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto
rámcovým rozhodnutím do 22. března 2007.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 20 odst. 2

Každý členský stát může na dobu až pěti let ode dne vstupu tohoto
rámcového rozhodnutí v platnost omezit jeho použití:
a) na rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. a) bodech i) a iv), nebo
b) pokud jde o právnické osoby, na rozhodnutí týkající se jednání, pro
které některý evropský nástroj stanoví uplatňování zásady odpovědnosti
právnických osob.
Každý členský stát, který si přeje využít tohoto odstavce, oznámí
generálnímu tajemníkovi Rady po přijetí tohoto rámcového rozhodnutí
své prohlášení za tímto účelem. Prohlášení bude zveřejněno v Úředním
věstníku Evropské unie.

Čl. 20 odst. 3

Každý členský stát může odmítnout uznání a výkon rozhodnutí, pokud 104/2013
osvědčení podle článku 4 vede ke vzniku otázky, zda nedošlo k porušení
základních práv nebo obecných právních zásad podle článku 6 Smlouvy.
Použije se postup podle čl. 7 odst. 3.

Čl. 20 odst. 4

Každý členský stát může uplatnit zásadu vzájemnosti ve vztahu ke
kterémukoli členskému státu, který využije odstavce 2.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 20 odst. 5

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. Na základě zprávy
vypracované Komisí s pomocí těchto údajů ověří Rada nejpozději do 22.
března 2008, do jaké míry dosáhly členské státy souladu s tímto
rámcovým rozhodnutím.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

§ 5 odst. 1

Mezinárodní justiční spolupráci nelze cizozemskému orgánu PT
poskytnout, pokud by to bylo v rozporu s ústavním pořádkem České
republiky nebo s takovou zásadou právního řádu České republiky,
na které je třeba bez výhrady trvat.

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Lhůta pro implementaci
22. 3. 2007
Úřední věstník
L 076 2005 Gestor
MSp
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých
trestů a pokut

Celex:
Název:

Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 20 odst. 6
Čl. 20 odst. 7

Čl. 20 odst. 8

Čl. 20 odst. 9

Čl. 21

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Generální sekretariát Rady oznámí členským státům a Komisi prohlášení
učiněná podle čl. 4 odst. 7 a článku 16.
Aniž je dotčen čl. 35 odst. 7 Smlouvy, může členský stát, který při
vzájemném uznávání a výkonu rozhodnutí opakovaně zaznamenal
potíže nebo nedostatečnou činnost ze strany jiného členského státu, jež
se dvoustrannými konzultacemi nepodařilo vyřešit, uvědomit Radu za
účelem vyhodnocení provádění tohoto rámcového rozhodnutí na úrovni
členských států.
Každý členský stát, který v průběhu kalendářního roku uplatnil odstavec
3, uvědomí na počátku následujícího kalendářního roku Radu a Komisi
o případech, ve kterých se použily důvody pro odmítnutí uznání nebo
výkonu rozhodnutí uvedené v daném ustanovení.
Do sedmi let od vstupu tohoto rámcového rozhodnutí v platnost
vypracuje Komise na základě obdržených informací zprávu společně s
podněty, které pokládá za vhodné. Na základě této zprávy provede Rada
přezkum tohoto článku s cílem posoudit, zda má být odstavec 3
zachován nebo nahrazen konkrétnějším ustanovením.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Vstup v platnost
Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v
Úředním věstníku Evropské unie.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Poznámka

.

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. č. Číslo Sb.
1.
2.
3.

Název předpisu

Účinnost předpisu

104/2013 Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
105/2013 Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
418/2011 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy)
Poř.č Číslo ID Předkladatel
.

1.

9224

MSp

2.

9534

MSp

Název návrhu předpisu

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

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 1

Článek 2

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

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.
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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 3 odst. 1

Článek 3 odst. 2
Článek 4 odst. 1

Článek 4 odst. 2

Článek 5 odst. 1

Článek 5 odst. 2
Článek 5 odst. 3
Článek 5 odst. 4

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

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.
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.
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.
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.
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.
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.
Každá smluvní strana bude usilovat o zavedení a prosazování účinných
postupů zaměřených na prevenci korupce.
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.
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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT
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Ustanovení (článek,odst.,
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Článek 6 odst. 1

Článek 6 odst. 2

Článek 6 odst. 3

Článek 7 odst. 1

Článek 7 odst. 2

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

projektech zaměřených na prevenci korupce.
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.
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.
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.
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.
Každá smluvní strana rovněž zváží přijetí odpovídajících legislativních a
administrativních opatření, slučitelných s cíli této Úmluvy a

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 7 odst. 3

Článek 7 odst. 4
Článek 8 odst. 1

Článek 8 odst. 2
Článek 8 odst. 3

Článek 8 odst. 4

Článek 8 odst. 5

Článek 8 odst. 6

Článek 9 odst. 1

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

odpovídajících základním zásadám jejího vnitrostátního práva, k vypsání
kritérií týkajících se kandidatury a voleb do veřejného úřadu.
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.
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.
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.
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
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.
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.
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.
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.
Veřejné zakázky a spravování veřejných financí
Každá smluvní strana podnikne v souladu se základními zásadami svého
právního systému nezbytné kroky k zavedení odpovídajících systémů

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT
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Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 9 odst. 2

Článek 9 odst. 3

Článek 10

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

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.
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.
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.
Podávání informací veřejnosti
106/1999
S přihlédnutím k nutnosti boje proti korupci, každá smluvní strana v ve znění
souladu se základními zásadami svého vnitrostátního práva přijme 222/2015
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:

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 4 odst. 1

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Povinné subjekty poskytují informace na základě žádosti nebo PT
zveřejněním.
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
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Ustanovení (článek,odst.,
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32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

(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.
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.
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.
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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32008D0801.doc

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

str. 6 z 94

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

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
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.
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;

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
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(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.
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.

141/1961
ve znění
265/2001

253/2008
ve znění
166/2015
368/2016

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

§ 158 odst. 2 Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný PT
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.
§ 18
(1) Zjistí-li povinná osoba v souvislosti se svou činností podezřelý PT
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
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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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

253/2008
ve znění
368/2016

§ 29c

253/2008
ve znění
368/2016

§ 33

253/2008
ve znění
18/2012
377/2012
368/2016
183/2017

§ 41

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
(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.
(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.
(1) Fyzická osoba při vstupu do České republiky z oblasti mimo území PT
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.
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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.
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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.
Článek 15
Korupce vnitrostátních veřejných činitelů
40/2009
Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která ve znění
jsou nezbytná pro to, aby, pokud budou spáchány úmyslně, byly za 330/2011
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
287/2018

Článek 16 odst. 1 Korupce zahraničních veřejných činitelů a činitelů veřejných 40/2009
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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

§ 331

§ 332

§ 332

NT

Přijetí úplatku
PT
(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.
(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.
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí PT
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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.

ve znění
287/2018
Článek 16 odst. 2 Každá smluvní strana zváží přijetí takových legislativních a jiných 40/2009
opatření, nezbytných k tomu, aby byly za trestné činy pokládány v ve znění
případě, že jde o úmyslné jednání, požadování nebo přijetí ze strany 330/2011
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.

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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 331

§ 206

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Přijetí úplatku
PT
(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.
Zpronevěra
PT
(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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40/2009

§ 220

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

Článek 19

Zneužití funkcí
40/2009
Každá smluvní strana zváží přijetí takových legislativních a jiných ve znění
opatření, nezbytných k tomu, aby bylo za trestný čin v případě 330/2011
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

§ 329

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
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.
Nepřímé úplatkářství
PT
(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.

Zneužití pravomoci úřední osoby
PT
(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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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osobu nebo subjekt.

Článek 20

Článek 21

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.
Korupce v soukromém sektoru
40/2009
Každá smluvní strana zváží přijetí takových legislativních a jiných ve znění
opatření, nezbytných k tomu, aby byly za trestné činy v případě 330/2011
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.

§ 331

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

Přijetí úplatku
PT
(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
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Článek 22

32008D0801
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Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
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Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009
ve znění
287/2018

§ 332

40/2009
ve znění
86/2015
455/2016

§ 206

40/2009

§ 220

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo
jinému značný prospěch.
(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.
Zpronevěra
PT
(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.
Porušení povinnosti při správě cizího majetku
(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou
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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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009
ve znění
86/2015
165/2015

§ 214

40/2009
ve znění
86/2015
165/2015
287/2018

§ 216

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
(1) Kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá
PT
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.
(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32008D0801.doc

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

str. 16 z 94

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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
PT
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,
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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.

40/2009
ve znění
86/2015
165/2015
287/2018

§ 216
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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.
(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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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.

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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
PT

40/2009
ve znění
306/2009
330/2011

§ 145

Těžké ublížení na zdraví
PT
(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,
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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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009
ve znění
306/2009

§ 146

40/2009
ve znění
455/2016

§ 175

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
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.
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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40/2009

§ 324

40/2009

§ 326

40/2009
ve znění
306/2009
287/2018

§ 353

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
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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.
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.
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.
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32008D0801.doc

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

str. 21 z 94

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Článek 26 odst. 1 Odpovědnost právnických osob
418/2011
Každá smluvní strana přijme nezbytná opatření, slučitelná s jeho ve znění
právními zásadami, za účelem stanovení odpovědnosti právnických osob 183/2016
za účast na trestných činech stanovených v souladu s touto Úmluvou.

§7

418/2011
ve znění
183/2016

§8

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Trestné činy
PT
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).
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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Článek 26 odst. 2 S výhradou právních zásad smluvní strany, právnické osoby mohou mít
trestní, občanskoprávní nebo správní odpovědnost.
Článek 26 odst. 3 Takovou odpovědností nebude dotčena trestní odpovědnost fyzických 418/2011
osob, které spáchaly trestné činy.

Článek 26 odst. 4 Každá smluvní strana zejména zabezpečí, aby právnické osoby 418/2011
pokládané za odpovědné v souladu s tímto článkem, byly vystaveny ve znění
postihu účinnými, přiměřenými a odrazujícími trestními nebo 86/2015

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 9 odst. 3

§ 15 odst. 1

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT
Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost PT
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.
Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit pouze tyto tresty PT
a) zrušení právnické osoby,
b) propadnutí majetku,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

netrestními sankcemi, včetně sankcí peněžitých.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

135/2016

Článek 27 odst. 1 Účastenství a pokus
40/2009
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

Článek 27 odst. 2 Každá smluvní strana může přijmout taková legislativní a jiná opatření, 40/2009
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.

§ 21

§ 24

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Spolupachatel
PT
Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo
více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama
(spolupachatelé).
Účastník
PT
(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.
Pokus
PT
(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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 27 odst. 3 Každá smluvní strana může přijmout taková legislativní a jiná opatření, 40/2009
nezbytná k tomu, aby za trestný čin v souladu s jeho vnitrostátním
právem byla pokládána příprava trestného činu, stanovený v souladu s
touto Úmluvou.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 20

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(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.
Příprava
PT
(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 28

Článek 29
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Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID
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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.
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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 34

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

pachatele za jiný dokonaný trestný čin, který již jednáním uvedeným v
odstavci 1 spáchal.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

Promlčecí doba
PT
(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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.
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.
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.
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.
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.
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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(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.
Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Článek 30 odst. 7 Tam, kde je to zdůvodněno závažnou povahou trestného činu, každá 40/2009
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.

Článek 30 odst. 8 Odstavcem 1 tohoto článku nebude dotčen výkon kárných pravomocí ze
strany příslušných orgánů proti veřejným činitelům.
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.
Článek 30
Smluvní strany budou usilovat o prosazování resocializace osob,
odst. 10
odsouzených za trestné činy stanovené v souladu s touto Úmluvou.
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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 73

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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

40/2009
ve znění
86/2015
55/2017

§ 70

40/2009

§ 71

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Propadnutí věci
PT
(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.
Propadnutí náhradní hodnoty

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

86/2015

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

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(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.
(1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez PT
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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odst., písm., atd.)

141/1961
558/1991
292/1993

§ 82

279/2003

§5

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
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.
Zjišťování movitých věcí

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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55/2017

141/1961
55/2017

§ 7a

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(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.
(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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Článek 31 odst. 3 Každá smluvní strana přijme v souladu se svým vnitrostátním právem 279/2003
taková legislativní nebo jiná opatření, která mohou být nezbytná k 86/2015
usměrnění správy zmrazeného, zajištěného nebo konfiskovaného 55/2017
majetku zohledněného v odstavci 1 a 2 tohoto článku příslušnými
orgány.

§ 1 odst. 1

279/2003
86/2015

§ 1 odst. 2

279/2003
86/2015

§9
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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.
(1) Tento zákon stanoví postup při výkonu rozhodnutí o zajištění PT
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“).
(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.
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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Článek 31 odst. 4 Jestliže takové výnosy z trestné činnosti byly přeměněny nebo změněny, 40/2009
zcela nebo zčásti, na jiný majetek, budou se opatření uvedená v tomto ve znění
článku vztahovat na takovýto majetek namísto výnosů.
86/2015
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.
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.
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

40/2009
ve znění
86/2015
40/2009
ve znění
86/2015
55/2017

141/1961
178/1990

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)
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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.
§ 70 odst. 2 (2) Soud může uložit trest propadnutí věci,
PT
písm. b)
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.
§ 70 odst. 2 (2) Soud může uložit trest propadnutí věci,
PT
písm. b)
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.
§ 70 odst. 3 Trest propadnutí věci může soud uložit, jen jde-li o věc náležející PT
pachateli. Trest propadnutí věci postihuje i plody a užitky takové věci,
které náležejí pachateli.

§8

(1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez PT
zbytečného odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty
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265/2001
283/2004
413/2005
177/2008
41/2009
301/2016
55/2017
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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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.
Článek 31 odst. 9 Ustanovení tohoto článku nebudou vykládána v neprospěch práv třetích
stran jednajících v dobré víře.
Článek 31
Nic, co je obsaženo v tomto článku, se nedotýká zásady, že opatření,
odst. 10
která jsou v něm uvedena, budou definována a uplatňována v souladu s
ustanoveními vnitrostátního práva smluvní strany a v závislosti na nich.
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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

141/1961
ve znění
265/2001
413/2005
274/2008

§ 55 odst. 2

141/1961
ve znění
152/1995

§ 209

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo osobě jemu blízké PT
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.
(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

137/2001
ve znění
349/2005
348/2011

§3

141/1961
ve znění
265/2001
413/2005
274/2008

§ 55 odst. 2

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
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.
Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo osobě jemu blízké PT
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

141/1961
ve znění
152/1995

§ 209

137/2001
ve znění
349/2005
348/2011

§3
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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.
(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.
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 32 odst. 3 Smluvní strany zváží uzavření dohod nebo ujednání s jinými státy o
přemístění osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku.
Článek 32 odst. 4 Ustanovení tohoto článku se budou rovněž vztahovat na oběti, pokud
budou mít postavení svědků.
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.
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.
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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)
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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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT
Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život
PT
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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

45/2013

§ 22

141/1961
ve znění
57/1965
292/1993
265/2001

§ 278 odst. 4 Obnova řízení, které skončilo některým ze způsobů uvedených v PT
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.

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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Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

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.

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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

141/1961
ve znění
181/2011
193/2012
45/2013

§ 43 odst. 3

89/2012

§ 2910

89/2012

§ 2954

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Poškozený je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím PT
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.
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.
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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Číslo Sb. / ID

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
141/1961
Každá smluvní strana přijme vhodná opatření s cílem podpořit osoby, ve znění
které se podílejí nebo podílely na spáchání trestného činu stanoveného v 163/2016
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
41/2009
193/2012

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 159c

§ 178a

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání
PT
(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.
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 178a

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.
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.
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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Článek 37 odst. 3 Každá smluvní strana zváží v souladu se základními zásadami svého 141/1961
vnitrostátního práva zakotvení možnosti zajištění beztrestnosti pro ve znění
osoby, která poskytne podstatnou spolupráci při vyšetřování nebo stíhání 163/2016
trestného činu stanoveného v souladu s touto Úmluvou.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 159c

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
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Implementační předpisy ČR
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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.
Zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání
PT
(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
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40/2009
ve znění
193/2012

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 46 odst. 2

Článek 37 odst. 4 Ochrana takových osob bude mutatismutandis podléhat ustanovením 137/2001
článku 32 této Úmluvy.

§2

137/2001
ve znění
349/2005
348/2011

§3
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Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
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).
Ohrožená a chráněná osoba
PT
(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.
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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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.
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.
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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)
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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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

141/1961
ve znění
178/1990
558/1991
292/1993

§ 8 odst. 1

Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného PT
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.

141/1961
ve znění
178/1990
558/1991
292/1993

§ 8 odst. 1

Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného PT
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.

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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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.
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.

Článek 41

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
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Implementační předpisy ČR
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Nerelevantní z hlediska implementace.

141/1961
ve znění
265/2001
41/2009
301/2016
55/2017

§ 8 odst. 2

141/1961
ve znění
177/2008
55/2017

§ 8 odst. 3

9224
Trestní rejstřík
40/2009
Každá smluvní strana může přijmout taková legislativní a jiná opatření, ve znění
nezbytná pro to, aby se za podmínek a pro účely, které bude pokládat za 306/2009
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.

§ 42

NT

Jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností PT
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.
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.
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,
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Článek 42 odst. 1 Soudní pravomoc
40/2009
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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 4 odst. 1

§5

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl
spáchán na jejím území.

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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Článek 42 odst. 2 S výhradou článku 4 této Úmluvy, smluvní strana může rovněž uplatnit 40/2009
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

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.
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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

které jsou registrovány v České republice. Místo spáchání takového činu
se posuzuje obdobně podle § 4 odst. 2 a 3.

§6

Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině PT
spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která
má na jejím území povolen trvalý pobyt.

§ 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.

40/2009

§6

Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině PT
spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která
má na jejím území povolen trvalý pobyt.

40/2009
ve znění
105/2013

§ 8 odst. 1

Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného v PT
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
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Článek 42 odst. 5 Jestliže smluvní strana vykonávající svou soudní pravomoc podle 104/2013
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.
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.
Článek 43 odst. 1 Mezinárodní spolupráce
104/2013
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.
Článek 43 odst. 2 V záležitostech mezinárodní spolupráce, kdykoli je oboustranná 104/2013
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.
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.
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.
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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§6

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

předání pachatele k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu, požádal o
provedení trestního stíhání pachatele v České republice.
Poskytování informací
PT
(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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

§ 3 odst. 2

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

§ 3 odst. 2

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT
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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.
Článek 44 odst. 5 Jestliže smluvní strana, která podmiňuje vydávání pachatelů existencí 104/2013
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.
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.
Článek 44 odst. 7 Smluvní strany, které nepodmiňují vydávání pachatelů existencí 104/2013
smlouvy, budou vzájemně uznávat trestné činy, na které se vztahuje
tento článek, za trestné činy, jejichž pachatelé podléhají vydání.
Článek 44 odst. 8 Vydávání pachatelů bude probíhat v souladu s podmínkami stanovenými 104/2013
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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

§ 3 odst. 2

NT

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

§ 3 odst. 2

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

§ 89

Odmítnutí žádosti o vydání
PT
(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
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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.
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.
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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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.
Článek 44
S výhradou ustanovení svého vnitrostátního práva a svých smluv o 104/2013
odst. 10
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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 94
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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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

Předběžná vazba
PT
(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
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Jestliže smluvní strana, na jejímž území se údajný pachatel nachází, 40/2009
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.
141/1961
ve znění
152/1995
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.
Jestliže je vydání pachatele, vyžadované za účelem výkonu rozsudku 104/2013
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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§6
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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.
Zásada personality
PT
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.

§ 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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

§ 124

(1) Jsou-li splněny podmínky uznání, soud rozsudkem uzná cizozemské PT
rozhodnutí na území České republiky.
(2) Současně s rozhodnutím o uznání cizozemského rozhodnutí soud
rozhodne, že se trest nebo ochranné opatření uložené cizozemským

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32008D0801.doc

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

str. 54 z 94

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 44
odst. 14

Článek 44
odst. 15

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

strany otázku výkonu rozsudku nebo zbývající části rozsudku, který byl
vynesen v souladu s vnitrostátním právem dožadující smluvní strany.

Každému, proti němuž je vedeno řízení v souvislosti s kterýmkoliv z 104/2013
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.
Žádné ustanovení v této Úmluvě nebude chápáno tak, že se ukládá 104/2013
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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 3 odst. 2

§ 91
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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.
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

Nepřípustnost vydání
PT
(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
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Článek 44

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Smluvní strany nesmějí odmítnout žádost o vydání pouze z toho důvodu, 104/2013

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 3 odst. 2

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Citace ustanovení

že trestný čin považují rovněž za čin zahrnující fiskální otázky.
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.
Článek 44
Smluvní strany budou usilovat o sjednání dvoustranných a
odst. 18
mnohostranných smluv nebo ujednání, s cílem provést nebo zvýšit
účinnost vydávání pachatelů.
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.
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.
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.
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.
odst. 16
Článek 44
odst. 17

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

104/2013

§ 3 odst. 2

104/2013
ve znění
55/2017

§ 47

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

jinak.
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

(1) Právní pomoc lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze, je-li v PT
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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

104/2013

9534
Článek 46 odst. 4 Aniž tím bude dotčeno vnitrostátní právo, příslušné orgány smluvní 104/2013
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.

Článek 46 odst. 5 Předávání informací podle odstavce 4 tohoto článku nebude na úkor 104/2013

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 52

§ 56

§ 6 odst. 2

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze v souvislosti s činem, který
by byl trestný i podle práva České republiky.
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.
Poskytnutí informace a důkazu bez žádosti
PT
(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.
Orgán České republiky neposkytne bez výslovného souhlasu PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 46 odst. 6
Článek 46 odst. 7

Článek 46 odst. 8
Článek 46 odst. 9

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

vyšetřování a trestního řízení ve smluvní straně, jejíž příslušné úřady
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.
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.
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.
Smluvní strany neodmítnou poskytnutí vzájemné právní pomoci v 104/2013
souladu s tímto článkem z důvodů dodržování bankovního tajemství.
(a) dožádaná smluvní strana bude v odpovědi na žádost o pomoc podle 104/2013
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
ve znění
55/2017

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 3 odst. 2
§ 3 odst. 2

§ 47

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

(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
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9534
Osoba nacházející se ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody na 104/2013
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.

Pro účely odstavce 10 tohoto článku:
104/2013
(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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 70 odst. 1

§ 69
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Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Osobu nacházející se ve vazbě, ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí PT
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.
Dočasné převzetí osoby z cizího státu
PT
(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
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této osoby;
(d) doba strávená ve vazbě ve smluvní straně, ze které byla osoba
předána, bude předávané osobě započtena do trestu, který vykonává ve
státě, do něhož byla předána.

40/2009
ve znění
105/2013
150/2016

§ 92
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může poskytnout, pokud taková omezení nejsou v rozporu s právním
řádem České republiky.
(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.
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
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Článek 46
odst. 12

Pokud smluvní strana, z níž má být osoba předána podle odstavců 10 a 104/2013
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.

§ 85 odst. 1

Článek 46
odst. 13

Každá smluvní strana určí ústřední orgán, který bude povinen a 104/2013
zplnomocněn přijímat žádosti o poskytnutí právní pomoci a buď je 178/2018
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.

§ 48

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
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Implementační předpisy ČR
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povinnosti zdržovat se ve stanoveném časovém období v určeném
obydlí nebo jeho části uložené obviněnému podle § 73 odst. 3 trestního
řádu do trestu uloženého pro týž skutek.
Vydaná osoba nemůže být zbavena osobní svobody, nemůže na ni být PT
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.
(1) Je-li v cizím státu vedeno přípravné řízení, je k přijetí žádosti PT
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
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vyrozumí.
(5) Je-li v cizím státu vedeno přípravné řízení, je k vyřízení žádosti
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.

Článek 46
odst. 14

Žádosti budou podávány písemně, nebo případně pomocí jakéhokoliv 104/2013
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

§ 3 odst. 2

(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.
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 46
odst. 15

Článek 46
odst. 16

Článek 46
odst. 17

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

104/2013

§ 8 odst. 3

104/2013

§ 39 odst. 2

přistoupení k ní, bude informovat generálního tajemníka Organizace
spojených národů, který jazyk nebo jazyky jsou pro něj přijatelné. V
naléhavých případech a v případě dohody mezi státy, smluvními
stranami, mohou být žádosti předkládány ústně, avšak obratem musejí
být potvrzeny písemně.

9224
Žádost o vzájemnou právní pomoc musí obsahovat:
104/2013
(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.

§ 40

Dožádaná smluvní strana si může vyžádat doplňující informace, pokud 104/2013
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

Žádost bude vyřízena v souladu s vnitrostátním právem dožádané 104/2013
smluvní strany a v rozsahu neodporujícím vnitrostátnímu právu
dožádané smluvní strany a dle možnosti v souladu s procedurálními

§ 49

§ 48 odst. 2

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Styk s cizozemskými orgány se uskutečňuje zpravidla písemně v listinné
podobě.
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.
(1) Žádost o právní pomoc obsahuje zejména
PT
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.
Na žádost cizozemského orgánu poskytne justiční orgán dodatkové PT
informace a doplnění potřebná pro vyřízení žádosti.
(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.
Orgány činné v trestním řízení postupují při vyřizování žádosti PT
cizozemského orgánu o právní pomoc podle právního řádu České
republiky; ustanovení právního řádu cizího státu mohou použít pouze,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 46
odst. 18

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

požadavky uvedenými v žádosti.
Nachází-li se osoba na území smluvní strany a má být vyslechnuta jako 104/2013
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.

104/2013

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 57

§ 58

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

pokud o to cizozemský orgán požádá.
Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení a telefonu na PT
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.
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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 46
odst. 19

Článek 46
odst. 20

Článek 46
odst. 21

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Dožadující smluvní strana nepředá ani nepoužije bez předchozího 104/2013
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.
Dožadující smluvní strana, může požadovat, aby dožádaná smluvní 104/2013
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.
Vzájemná právní pomoc může být odmítnuta:
104/2013
(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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§7

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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
svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením.
Zásada speciality
PT
(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.

§ 3 odst. 2

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

§ 54

Odmítnutí poskytnutí právní pomoci
PT
(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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32008D0801.doc

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

str. 66 z 94

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 46
odst. 22
Článek 46
odst. 23
Článek 46
odst. 24

Článek 46
odst. 25

Článek 46
odst. 26

Článek 46
odst. 27

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Smluvní strany, nesmí odmítnout žádost o vzájemnou právní pomoc 104/2013
pouze z toho důvodu, že považují trestný čin za čin zahrnující fiskální
otázky.
Každé odmítnutí vzájemné právní pomoci musí být zdůvodněno.
104/2013

§ 3 odst. 2

Dožádaná smluvní strana vyřídí žádost o vzájemnou právní pomoc co 104/2013
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.
Poskytnutí vzájemné právní pomoci může dožádaná smluvní strana 104/2013
odložit z toho důvodu, že by narušovalo právě probíhající vyšetřování,
trestní stíhání nebo soudní řízení.

§ 3 odst. 2

Před odmítnutím žádosti v souladu s odstavcem 21 tohoto článku nebo 104/2013
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.
Aniž tím bude dotčena možnost uplatnit odstavec 12 tohoto článku, 104/2013
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

§ 3 odst. 2

§ 54 odst. 3

§ 53

§ 44 odst. 2

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

umožňuje-li mezinárodní smlouva přímý styk justičních orgánů při
uskutečňování právní pomoci.
(3) Odmítnutí provedení úkonu právní pomoci je třeba neprodleně
oznámit cizímu státu s uvedením důvodů odmítnutí.
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.
Odmítnutí provedení úkonu právní pomoci je třeba neprodleně oznámit PT
cizímu státu s uvedením důvodů odmítnutí.
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

Odklad provedení úkonu právní pomoci
PT
(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.
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

Osoba, která se dostaví z cizího státu na území České republiky na PT
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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 46
odst. 28

Článek 46
odst. 29

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

vynesenými před tím, než opustila území dožádané smluvní strany.
Platnost záruky osobní bezpečnosti končí, jestliže svědek, znalec nebo
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.
Běžné výdaje spojené s vyřízením žádosti hradí dožádaná smluvní 104/2013
strana, pokud nebylo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Jestliže ve znění
vyřizování žádosti vyžaduje nebo si vyžádá podstatné výdaje, případně 86/2015
výdaje mimořádného charakteru, projednají smluvní strany stanovení
lhůt a podmínek pro vyhovění žádosti, jakož i způsob krytí těchto
výdajů.

9534
Dožádaná smluvní strana:
104/2013
(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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
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nebo je na území České republiky dopravena z cizího státu zákonným
způsobem,
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.

§ 11

Náklady mezinárodní justiční spolupráce
PT
(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.

§ 3 odst. 2

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

§6

Poskytování informací
(1) Pro poskytování informací justičními, ústředními nebo jinými orgány

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 46
odst. 30
Článek 47

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
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Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

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.
Předání trestního řízení
104/2013
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.

§ 105

104/2013

§ 112

Článek 48 odst. 1 Spolupráce při prosazování práva
104/2013
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

§8

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

(1) Trestní řízení je možné předat do cizího státu, jestliže skutek, pro PT
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.
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.
(1) Justiční orgány se stýkají s cizozemskými orgány prostřednictvím PT
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

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
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.
253/2008
ve znění
368/2016

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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 33

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
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Citace ustanovení
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listinné podobě.
(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.
(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.

(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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT
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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
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.
Článek 49
Společné vyšetřování
104/2013
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.
Článek 50 odst. 1 Zvláštní metody vyšetřování
104/2013
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
ve znění
55/2017

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

§ 71 odst. 1

S příslušnými orgány jednoho nebo více cizích států lze uzavřít dohodu PT
o společném vyšetřovacím týmu.

§ 65

Sledovaná zásilka
PT
(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.
(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,

§ 47
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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.
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
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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.
(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.
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.
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.

9534
Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

104/2013

§ 3 odst. 2

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

141/1961
ve znění
265/2001

§ 86

141/1961
ve znění
152/1995
265/2001
264/2016

§ 87a

Zadržení zásilky
PT
(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.
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
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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.
Článek 52 odst. 1 Předcházení převodům výnosů z trestné činnosti a jejich odhalování 253/2008
Aniž by byl dotčen článek 14 této Úmluvy, každá smluvní strana přijme ve znění
v souladu se svým vnitrostátním právem taková opatření, která jsou 368/2016
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.

§7

253/2008
ve znění
368/2016

§ 8 odst. 3

253/2008
ve znění
368/2016

§ 9 odst. 2
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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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

Povinnost identifikace
PT
(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.
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.
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
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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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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,
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. 3 V kontextu odstavce 2 (a) tohoto článku, každá smluvní strana bude 253/2008
zavádět opatření, jimiž zajistí, aby její finanční instituce vedly po ve znění
přiměřenou dobu odpovídající záznamy o účtech a transakcích, na nichž 368/2016
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.

Nerelevantní z hlediska implementace.

§ 16

NT

Uchovávání údajů povinnou osobou
PT
(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
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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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§4

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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
obchodu známý povinné osobě.
(1) Žádost o licenci se předkládá České národní bance. Minimální výše PT
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,
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Článek 52 odst. 5 Každá smluvní strana v souladu se svým vnitrostátním právem zváží 159/2006
zavedení účinných systémů zveřejňování majetkových přiznání ve znění
příslušných veřejných činitelů, a stanoví přiměřené sankce za jejich 14/2017
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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 10

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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
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.
Oznámení o majetku
PT
(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
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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

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

159/2006
ve znění
14/2017

§ 23

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

kterou veřejný funkcionář věc nemovitou nebo jinou věc movitou nabyl.
Přestupky fyzických osob
(1) Veřejný funkcionář s výjimkou veřejného funkcionáře uvedeného v
§ 2 odst. 2 písm. f) nebo g) se dopustí přestupku tím, že
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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 53

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Citace ustanovení

příslušným orgánům a vedli si odpovídající záznamy týkající se
takových účtů. Taková opatření stanoví rovněž odpovídající sankce za
neplnění.
Opatření k přímému navracení majetku
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.

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

141/1961
ve znění
181/2011
193/2012
45/2013

§ 43 odst. 3

Článek 54 odst. 1 Mechanismy k navracení majetku cestou mezinárodní spolupráce za 104/2013
účelem konfiskace
ve znění
Každá smluvní strana za účelem poskytnutí vzájemné právní pomoci 55/2017
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.

40/2009

§ 47

§ 101

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poškozený je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím PT
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.
(1) Právní pomoc lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze, je-li v PT
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.
Zabrání věci

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

ve znění
86/2015
55/2017

9534
Článek 54 odst. 2 Každá smluvní strana za účelem poskytnutí vzájemné právní pomoci na 104/2013
žádost podanou podle odstavce 2 článku 55 této Úmluvy, v souladu se ve znění
svým vnitrostátním právem:
55/2017
(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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 47

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(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 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.
(1) Právní pomoc lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze, je-li v PT
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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

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
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.

104/2013
ve znění
86/2015
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.
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.

9534
104/2013

104/2013
ve znění
55/2017

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 68

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
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.

§ 3 odst. 2

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

§ 47

(1) Právní pomoc lze cizozemskému orgánu poskytnout pouze, je-li v PT
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

141/1961
ve znění
55/2017

279/2003
ve znění
55/2017

279/2003
ve znění
420/2011
86/2015
55/2017

9534
Článek 55 odst. 3 Ustanovení článku 46 této Úmluvy se vztahují přiměřeně rovněž na 104/2013
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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
§ 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.
§ 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.
§ 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.
§ 3 odst. 2

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 55 odst. 4

Článek 55 odst. 5

Článek 55 odst. 6

Článek 55 odst. 7
Článek 55 odst. 8

Článek 55 odst. 9
Článek 56

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Ustanovení tohoto článku nebudou vykládána v neprospěch práv třetích
stran jednajících v dobré víře.
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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

104/2013

§ 3 odst. 2

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

104/2013
ve znění
86/2015

§ 68

V případě, že byla na žádost cizozemského orgánu zajištěna věc nebo PT
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.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

104/2013

§ 3 odst. 2

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 57 odst. 1

Článek 57 odst. 2

Článek 57 odst. 3

Článek 57 odst. 4

Článek 57 odst. 5
Článek 58

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Citace ustanovení

pomoci zahájit nebo provádět vyšetřování, trestní stíhání nebo soudní
řízení, anebo že by mohlo vyústit v žádost této smluvní strany podle této
kapitoly Úmluvy.
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
předchozím legitimním vlastníkům podle odstavce 3 tohoto článku.
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.
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.
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.
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.
Finanční zpravodajská jednotka

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

104/2013

§ 3 odst. 2

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

104/2013

§ 3 odst. 2

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

104/2013

§ 3 odst. 2

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

104/2013

§ 3 odst. 2

Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li mezinárodní smlouva PT
jinak.

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

253/2008

NT

§ 29c odst. 1 Zřizuje se Úřad jako správní úřad se sídlem v Praze, který plní funkci PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Smluvní strany budou spolu navzájem spolupracovat za účelem ve znění
prevence a potírání převodu výnosů z trestných činů, stanovených v 368/2016
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.
Článek 59
Dvoustranné a mnohostranné dohody a ujednání
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.
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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

finanční zpravodajské jednotky pro Českou republiku a je podřízen
Ministerstvu financí.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32008D0801.doc

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

str. 85 z 94

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
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Článek 60 odst. 3

Článek 60 odst. 4

Článek 60 odst. 5

Článek 60 odst. 6

Článek 60 odst. 7

Článek 60 odst. 8

Článek 61 odst. 1

Článek 61 odst. 2

Článek 61 odst. 3
Článek 62 odst. 1

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

výměny relevantních zkušeností a konkrétních poznatků, jež usnadní
mezinárodní spolupráci smluvních stran v oblasti vydávání a vzájemné
právní pomoci.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Každá smluvní strana zváží možnost monitorování svých strategií a
aktuálních opatření přijatých k potírání korupce a vyhotovování posudků
týkajících se jejich efektivnosti a účinnosti.
Jiná opatření: uplatňování Úmluvy prostřednictvím hospodářského
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Číslo Sb. / ID
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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.
Smluvní strany vynaloží konkrétní úsilí v co největším možném rozsahu
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.
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.
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.
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.
Generální tajemník Organizace spojených národů svolá Konferenci

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32008D0801.doc

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

str. 87 z 94

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 63 odst. 3

Článek 63 odst. 4

Článek 63 odst. 5

Článek 63 odst. 6

32008D0801
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 287
Gestor
MSp
Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem
Evropského společenství
Právní předpis EU
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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.
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.
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.
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.
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
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stran.
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.
Článek 64 odst. 1 Sekretariát
Generální tajemník Organizace spojených národů poskytne nezbytné
služby sekretariátu Konferenci smluvních stran Úmluvy.
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.
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.
Článek 65 odst. 2 Každá smluvní strana může přijmout přísnější nebo tvrdší opatření, než
jsou opatření stanovená touto Úmluvou pro prevenci a potírání korupce.
Článek 66 odst. 1 Řešení sporů
Smluvní strany se vynasnaží řešit spory v souvislosti s výkladem nebo
uplatňováním této Úmluvy na základě jednání.
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.
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.
Článek 66 odst. 4 Jakákoliv smluvní strana, která učinila výhradu v souladu s odstavcem 3
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tohoto článku, může kdykoliv tuto výhradu odvolat na základě sdělení
adresovaného generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Článek 69 odst. 1 Změna
Po uplynutí pěti let od vstupu této Úmluvy v platnost může smluvní
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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
stran přítomných a hlasujících na jednání Konference smluvních stran.
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.
Na změnu přijatou v souladu s odstavcem 1 tohoto článku se vztahuje
povinnost ratifikace, přijetí nebo schválení smluvními stranami.
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.
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.
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.
Regionální organizace pro hospodářskou integraci přestane být stranou
této Úmluvy poté, co ji všechny její členské státy vypověděly.
Depozitář a jazyky
Generální tajemník Organizace spojených národů je určen jako depozitář
této Úmluvy.
Originál této Úmluvy, jejíž anglické, arabské, čínské, francouzské, ruské
a španělské znění mají stejnou platnost, bude uložen u generálního
tajemníka Organizace spojených národů.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová, 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. č

Číslo.Sb.

Název předpisu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

40/2009
141/1961
418/2011
45/2013
104/2013
279/2003
89/2012
99/1963
30/2000
7/2009
57/1965
178/1990
558/1991
292/1993

15.

152/1995

16.

265/2001

17.

283/2004

18.
19.

413/2005
177/2008

20.
21.
22.
23.
24.

274/2008
41/2009
306/2009
181/2011
330/2011

25.
26.
27.
28.

420/2011
193/2012
105/2013
86/2015

29.
30.
31.

165/2015

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů
zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
zákon č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
zákon č. 57/1965 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
zákon č. 178/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád
zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství
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
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
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
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
zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
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
zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
zákon č. 306/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony
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
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
zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
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
zákon č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
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
zákon č. 165/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

32.

163/2016

150/2016

Účinnost předpisu

1. 1. 2010
1. 1. 1962
1. 1. 2012
1. 8. 2013
1. 1. 2014
1. 1. 2004
1. 1. 2014
1. 4. 1964
1. 1. 2001
23. 1. 2009
1. 8. 1965
1. 7. 1990
1. 1. 1992
1. 1. 1994
1. 9. 1995

1. 1. 2002
1. 7. 2004

1. 1. 2006
1. 7. 2008
1. 1. 2009
1. 1. 2010
1. 1. 2010
1. 7. 2011
14. 11. 2011
1. 1. 2012
1. 9. 2012
1. 1. 2014
1. 6. 2015
1. 9. 2015

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 1. 7. 2016
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
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
1. 7. 2016
znění pozdějších předpisů
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
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
zákon č. 264/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
zákon č. 301/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
zákon č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
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
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
zákon č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
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
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
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
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
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
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
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
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
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
zákon č. 165/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
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
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. 12. 2016
1. 1. 2017
6. 10. 2016
1. 2. 2017
18. 3. 2017

29. 9. 2005

135/2016

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)
zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
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
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
zákon č. 254/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
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
zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

178/2018
287/2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

16. 8. 2018
1. 2. 2019

33.
34.
35.
36.
37.

183/2016
264/2016
301/2016
455/2016
55/2017

38.
39.
40.

253/2008
18/2012
377/2012

41.

166/2015

42.

368/2016

43.
44.
45.
46.

183/2017
106/1999
222/2015
137/2001

47.

349/2005

48.

348/2011

49.
50.
51.
52.
53.

159/2006
14/2017
21/1992
165/1998
126/2002

54.

257/2004

55.

377/2005

56.
57.

57/2006
120/2007

58.
59.
60.

230/2009
254/2012
135/2014

61.
62.
63.
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1. 9. 2008
1. 1. 2013
1. 1. 2013
1. 10. 2015
1. 1. 2017
1. 7. 2017
1. 1. 2000
10. 9. 2015
1. 7. 2001
13. 9. 2005

1. 1. 2012
1. 1. 2007
9. 2. 2017
1. 2. 1992
1. 9. 1998
1. 5. 2002

1. 5. 2004

1. 4. 2006
1. 7. 2007
1. 8. 2009
3. 8. 2012
22. 7. 2014
1. 10. 2016

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

Číslo ID

Předkladatel

1.

9224

MSp

2.

9600

MSp

3.
4.

9534

MSp

Předpokládané
datum předložení
vládě

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
Před předložením
předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
do vlády.
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

10/2018

01/2021

5/2019

4/2020

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

7/2019

7/2020

Název návrhu předpisu

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

11/2018

3. Poznámky
Poř.č.

Text poznámky
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex: 32008D0976
Název:
Ustanovení
(článek,odst., písm.,
atd.)

Čl. 1

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 348/130
Gestor
Rozhodnutí Rady 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské soudní síti
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)

Zřízení

104/2013 § 34 odst. 1

Síť justičních kontaktních míst zřízená mezi členskými státy
podle společné akce 98/428/SVV (dále jen „Evropská soudní
síť“) provozuje i nadále činnost v souladu s tímto rozhodnutím.
Čl. 2 odst. 1

9534
104/2013 § 34 odst. 2

Složení
1. Evropská soudní síť je s přihlédnutím k ústavním pravidlům,
právním tradicím a vnitřní struktuře každého členského
státu zřizována z ústředních orgánů příslušných pro
mezinárodní justiční spolupráci a z justičních nebo jiných
příslušných orgánů majících zvláštní úkoly v rámci
mezinárodní spolupráce.

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.
(2) Osoby, které jsou kontaktními body Evropské justiční
PT
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.

Čl. 2 odst. 2

2. Zřizuje se jedno nebo více kontaktních míst
v každém členském státě v souladu s jeho vnitřními
pravidly, vnitřním rozdělením pravomocí a se zřetelem
na skutečné pokrytí celého území členského státu.

104/2013 § 34 odst. 2

(2) Osoby, které jsou kontaktními body Evropské justiční
PT
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.

Čl. 2 odst. 3

3. Každý členský stát jmenuje z kontaktních míst národního
zpravodaje pro Evropskou soudní síť.

104/2013 § 34 odst. 1

(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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. 3

(3) Z osob, které jsou kontaktními body, ministr
spravedlnosti jmenuje s jeho souhlasem a odvolává
národního korespondenta pro Evropskou justiční síť.

Čl. 2 odst. 4

4. Každý členský stát jmenuje technického zpravodaje pro
Evropskou soudní síť.

9534
104/2013 § 34 odst. 1

(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32012L0013105

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

str. 1 z 9

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Čl. 2 odst. 5

5. Každý členský stát zajistí, aby jeho kontaktní místa
vykonávala funkce v oblasti justiční spolupráce v trestních
věcech a z důvodu potřeby komunikace s kontaktními místy
v ostatních členských státech měla kromě vlastního národního
jazyka dostatečné znalosti dalšího jazyka Evropské unie.

Čl. 2 odst. 6

6. Pokud byli v členském státě jmenováni styční zástupci
podle společné akce Rady 96/277/SVV ze dne 22. dubna 1996
o rámci pro výměnu styčných soudců nebo státních zástupců
ke zdokonalování soudní spolupráce mezi členskými státy
Evropské unie a plní funkce podobné funkcím kontaktních
míst podle článku 4 tohoto rozhodnutí, napojí členský stát,
který je jmenoval, tyto styčné zástupce na Evropskou soudní
síť a na zabezpečené telekomunikační spojení podle článku 9
tohoto rozhodnutí postupem, který si tento členský stát stanoví.

Čl. 2 odst. 7

7. Komise určí kontaktní místo pro oblasti, které spadají do
její působnosti.

Čl. 2 odst. 8
Čl. 3 písm. a)

9534
104/2013 § 34 odst. 2

104/2013 § 34 odst. 1

(2) Osoby, které jsou kontaktními body Evropské justiční
PT
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.
(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.

9534
Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

8. Evropská soudní síť má sekretariát, který odpovídá za
správu sítě.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Způsob fungování sítě

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Evropská soudní síť funguje zejména těmito třemi způsoby:
a) usnadňuje vhodné propojení mezi kontaktními místy
v různých členských státech tak, aby mohla plnit funkce
podle článku 4;
Čl. 3 písm. b)

b) pořádá pravidelné schůze zástupců členských států
postupem podle článků 5 a 6;

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 3 písm. c)

c) v souladu s články 7, 8 a 9 nepřetržitě poskytuje určité
množství základních aktualizovaných informací, zejména
prostřednictvím vhodné telekomunikační sítě.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32012L0013105

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

str. 2 z 9

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Čl. 4 odst. 1

Funkce kontaktních míst

104/2013 § 34 odst. 1

1. Kontaktní místa jsou aktivními prostředníky s úkolem
usnadňovat justiční spolupráci mezi členskými státy zejména
v potírání různých forem závažné trestné činnosti. Jsou
k dispozici místním justičním a jiným příslušným orgánům ve
svém vlastním členském státě, kontaktním místům v ostatních
členských státech a místním justičním a jiným příslušným
orgánům v ostatních členských státech k tomu, aby tyto orgány
a kontaktní místa mohly navazovat ty nejvhodnější přímé
kontakty.

(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.

V případě nutnosti mohou zaměstnanci kontaktních míst
cestovat za účelem styku s kontaktními místy jiných členských
států na základě dohody mezi příslušnými správními orgány.
Čl. 4 odst. 2

2. Kontaktní místa poskytují nezbytné právní a praktické
informace místním justičním orgánům ve svém vlastním
členském státě, kontaktním místům v ostatních členských
státech a místním justičním orgánům v ostatních členských
státech tak, aby jim umožnila účinně připravovat žádosti o
justiční spolupráci nebo justiční spolupráci obecně
zdokonalovat.

Čl. 4 odst. 3

3. Kontaktní místa se na příslušné úrovni a případně ve
spolupráci s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání podílejí na
organizování odborného vzdělávání v oblasti justiční
spolupráce a na jeho podpoře ve prospěch příslušných orgánů
svého členského státu.

Čl. 4 odst. 4a)

4. Národní zpravodaj kromě úkolů kontaktního místa
uvedených
v odstavcích 1 až 3 zejména:
a) ve svém členském státě odpovídá za záležitosti související
s interním fungováním sítě, včetně koordinace žádostí
o informace a odpovědí poskytovaných příslušnými
vnitrostátními
orgány;

9534
104/2013 § 34 odst. 1

9534
104/2013 § 34 odst. 1

9534
104/2013 § 34 odst. 1

(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.

(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.
(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.

9534
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Čl. 4 odst. 4b)

b) nese hlavní odpovědnost za styk se sekretariátem Evropské
soudní sítě, včetně účasti na schůzích uvedených v článku 6;

Čl. 4 odst. 4c)

c) vydává na žádost stanovisko k určení nových kontaktních
míst.

Čl. 4 odst. 5

5. Technický zpravodaj pro Evropskou soudní síť, který
rovněž může být kontaktním místem uvedeným v odstavcích
1 až 4, zajišťuje, že informace související s jeho členským
státem a uvedené v článku 7 jsou poskytovány a aktualizovány
v souladu s článkem 8.

Čl. 5 odst. 1a)

Účely a místa konání plenárních schůzí kontaktních míst

104/2013 § 34 odst. 1

9534
104/2013 § 34 odst. 1

9534
104/2013 § 34 odst. 1

(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.
(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.
(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.

9534
Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

1. Účelem plenárních schůzí Evropské soudní sítě, na něž se
zvou alespoň tři kontaktní místa z každého členského státu, je:
a) umožnit kontaktním místům se vzájemně poznávat
a vyměňovat si zkušenosti zejména o fungování sítě;
Čl. 5 odst. 1b)

b) vytvářet fórum pro diskusi o praktických a právních obtížích
vznikajících členským státům v oblasti justiční spolupráce,
především s ohledem na provádění opatření přijatých
Evropskou unií.

Čl. 5 odst. 2

2. Užitečné zkušenosti nabyté v rámci Evropské soudní sítě
se předávají Radě a Komisi a slouží jako základ pro diskusi
o možných legislativních změnách a praktických zlepšeních
v oblasti mezinárodní justiční spolupráce.

104/2013 § 34 odst. 1

(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.

9534

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Čl. 5 odst. 3

3. Schůze uvedené v odstavci 1 jsou pořádány pravidelně
a nejméně třikrát ročně. Jednou ročně se schůze může konat
v prostorách Rady v Bruselu nebo v prostorách Eurojustu
v Haagu. Na schůze pořádané v prostorách Rady a Eurojustu
jsou zvána dvě kontaktní místa z každého členského státu.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Další schůze se mohou konat v členských státech, aby se
kontaktní místa všech členských států setkala i s jinými orgány
hostitelského členského státu než pouze s kontaktními místy
a navštívila konkrétní subjekty v tomto členském státě, které
plní úkoly v oblasti mezinárodní justiční spolupráce nebo jsou
odpovědné za boj proti určitým formám závažné trestné
činnosti. Kontaktní místa se účastní těchto schůzí na vlastní
náklady.
Čl. 6 odst. 1

Schůze zpravodajů
1. Národní zpravodajové pro Evropskou soudní síť se scházejí
ad hoc nejméně jednou do roka a podle toho, jak členové
pokládají za vhodné, na pozvání národního zpravodaje
členského státu, který předsedá Radě, jenž rovněž zohlední
žádosti členských států o setkání zpravodajů. Na těchto
schůzích se projednávají zejména administrativní záležitosti
týkající se sítě.

Čl. 6 odst. 2

2. Techničtí zpravodajové pro Evropskou soudní síť se
scházejí ad hoc nejméně jednou do roka a podle toho, jak
členové pokládají za vhodné, na pozvání technického
zpravodaje z členského státu, který předsedá Radě. Na těchto
schůzích se projednávají otázky uvedené v čl. 4 odst. 5.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 7 písm. a)

Obsah informací šířených uvnitř Evropské soudní sítě

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Sekretariát Evropské soudní sítě zpřístupňuje kontaktním
místům a příslušným justičním orgánům tyto informace:
a) úplné údaje o kontaktních místech v každém členském státě,
případně s vysvětlením jejich působnosti na vnitrostátní
úrovni;

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Čl. 7 písm. b)

b) nástroj informační technologie umožňující dožadujícímu či
vydávajícímu orgánu členského státu určit orgán příslušný
v jiném členském státě pro přijetí a výkon jeho žádosti
a rozhodnutí o justiční spolupráci, a to i ohledně nástrojů
uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání;

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 7 písm. c)

c) stručné právní a praktické informace týkající se justičních
a procesních systémů v členských státech;

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 7 písm. d)

d) znění významných právních nástrojů a v případě platných
úmluv znění prohlášení a výhrad.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 8 odst. 1

Aktualizace informací

104/2013 § 34 odst. 1

1. Informace šířené uvnitř Evropské soudní sítě jsou neustále
aktualizovány.

Čl. 8 odst. 2

2. Každý členský stát ověřuje správnost údajů obsažených
v systému a okamžitě informuje sekretariát Evropské soudní
sítě, jakmile musí být údaje týkající se některého ze čtyř
písmen článku 7 změněny.

Čl. 9 odst. 1

Telekomunikační prostředky

9534
104/2013 § 34 odst. 1

(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.
(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.

9534
Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

1. Sekretariát Evropské soudní sítě zajistí, aby informace
poskytnuté podle článku 7 byly dostupné na neustále
aktualizovaných internetových stránkách.
Čl. 9 odst. 2

2. Zavede se zabezpečené telekomunikační spojení pro
operativní činnosti kontaktních míst Evropské soudní sítě.
Zřízení zabezpečeného telekomunikačního spojení je hrazeno
ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.
Zřízení zabezpečeného telekomunikačního spojení umožní tok
údajů a žádostí o justiční spolupráci mezi členskými státy.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Čl. 9 odst. 3

3. Zabezpečené telekomunikační spojení podle odstavce 2
lze rovněž použít pro operační činnosti národních zpravodajů
pro Eurojust, národních zpravodajů pro Eurojust pro otázky
terorismu, národních členů Eurojustu a styčných zástupců
jmenovaných Eurojustem. Spojení může být propojeno se
systémem řízení případů Eurojustu, který je uveden
v článku 16 rozhodnutí 2002/187/SVV.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 9 odst. 4

4. Tento článek nelze vykládat tak, že by jím byly dotčeny
přímé kontakty mezi příslušným justičními orgány stanovené
v nástrojích pro justiční spolupráci, jako například v článku 6
Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi
členskými státy Evropské unie.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 10 písm. a)

Vztahy mezi Evropskou soudní sítí a Eurojustem

104/2013 § 34 odst. 1

(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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 § 27 odst. 2b)

(2) Národní koordinační systém Eurojustu usnadňuje plnění
úkolů Eurojustu v České republice zejména tím, že

Evropská soudní síť a Eurojust navzájem udržují velmi úzké
vztahy, založené na vzájemných konzultacích a doplňkovosti,
a to především mezi kontaktními místy členského státu,
národním členem Eurojustu téhož členského státu
a národními zpravodaji pro Eurojust a Evropskou soudní síť.
V zájmu zajištění účinné spolupráce se přijmou tato opatření:
a) Evropská soudní síť zpřístupní Eurojustu centralizované
informace uvedené v článku 7 a zabezpečené telekomunikační
spojení zřízené podle článku 9;

b) napomáhá při určování případů spadajících do působnosti
Eurojustu, nebo případů, ve kterých má Evropská justiční síť
poskytnout orgánům činným v trestním řízení potřebnou
součinnost,
Čl. 10 písm. b)

b) kontaktní místa Evropské soudní sítě informují
v jednotlivých případech svého národního člena o všech
případech, které může Eurojust podle jejich mínění řešit lépe;

9534
104/2013 § 34 odst. 1

(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.

9534
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 10 písm. c)

c) národní členové Eurojustu se mohou na pozvání Evropské
soudní sítě účastnit jejích schůzí.

Čl. 11

Rozpočet

104/2013 § 34 odst. 1

(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.

9534
Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

S cílem umožnit Evropské soudní síti plnění jejích úkolů
obsahuje rozpočet Eurojustu část související s činnostmi
sekretariátu Evropské soudní sítě.
Čl. 12

Územní působnost
Spojené království písemně oznámí předsedovi Rady, pokud si
bude přát uplatnit toto rozhodnutí na britské Normanské
ostrovy a ostrov Man. Rozhodnutí o takové žádosti přijme
Rada.

Čl. 13 odst. 1

Zhodnocení fungování Evropské soudní sítě

104/2013 § 34 odst. 1

1. Evropská soudní síť podává každý druhý rok od
24. prosince 2008 Evropskému parlamentu, Radě a Komisi
písemnou zprávu o své činnosti a řízení.
Čl. 13 odst. 2

2. Evropská soudní síť může ve zprávě uvedené v odstavci 1
rovněž uvést veškeré problémy související s bojem proti
trestné činnosti v Evropské unii, jejichž význam vyplynul
z činnosti Evropské soudní sítě, a rovněž může předložit
návrhy na zlepšení justiční spolupráce v trestních věcech.

Čl. 13 odst. 3

3. Evropská soudní síť může rovněž předložit jakoukoli
zprávu či jakékoliv jiné informace o své činnosti, o které ji
případně požádá Rada.

9534
104/2013 § 34 odst. 1

9534
104/2013 § 34 odst. 1

(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.
(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.
(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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.

9534

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 13 odst. 4

4. Na základě zprávy, kterou vypracuje Komise ve spolupráci
s Evropskou soudní sítí, zhodnotí Rada každé čtyři roky od
24. prosince 2008 fungování Evropské soudní sítě.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 14

Zrušení společné akce 98/428/SVV

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Společná akce 98/428/SVV se zrušuje.
Nabytí účinku

Čl. 15

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním
věstníku Evropské unie.

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. č. Číslo Sb.
1.

Název předpisu

Účinnost předpisu

104/2013 o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

1. 1.2014

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

1.

Číslo ID

9534

Předkladatel

MSp

Název návrhu předpisu

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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
11.05.2010
Úřední věstník
L 300 2008 Gestor
32008F0841
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Čl. 1

Čl. 2 písm. a)

Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

MSp

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Definice
40/2009
Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí
1) „ zločinným spolčením“ organizovaná skupina více než dvou
osob existující po delší dobu, které jedná ve shodě s cílem
páchat trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody
nebo opatření omezující osobní svobodu s horní hranicí sazby
nejméně čtyři roky nebo vyšší trest, za účelem získání, přímo
či nepřímo, finanční výhody nebo jiné hmotné výhody;
2) „organizovanou skupinou“ skupina, která není vytvořena
nahodile, aby okamžitě páchala trestné činy, a jejíž členové
nemusí nutně mít přesně vymezené úlohy a u níž není nebytná
kontinuita členství ani rozvinutá struktura

§ 129

Trestné činy týkající se účasti na zločinném spolčení
40/2009
Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že za trestné
činy budou považovány jeden nebo oba z následujících způsobů jednání
související se zločinným spolčením:

§ 361

Citace ustanovení

Vyhodn
ocení *

Organizovaná zločinecká skupina

PT

Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím více osob s vnitřní
organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, která je
zaměřena na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti.

Účast na organizované zločinecké skupině

PT

(1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu, kdo se činnosti
organizované zločinecké skupiny účastní, nebo kdo organizovanou
zločineckou skupinu podporuje, bude potrestán odnětím svobody na dvě
léta až deset let nebo propadnutím majetku.

a) jednání jakékoli osoby, která se úmyslně a se znalostí buď cíle a
obecné činnosti spolčení, nebo záměru spolčení dopustit se
předmětných trestných činů aktivně účastní trestné činnosti spolčení,
včetně poskytování informací nebo hmotných prostředků, získávání
nových členů i jakékoli formy financování jeho činností, přičemž je jí
známo, že tato účast přispěje k uskutečnění trestné činnosti tohoto
spolčení;

(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let nebo propadnutím
majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve
vztahu k organizované zločinecké skupině určené nebo zaměřené k
páchání vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§
312).
(3) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán, je-li vedoucím činitelem nebo představitelem
organizované zločinecké skupiny určené nebo zaměřené k páchání
vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
(4) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v odstavcích
1 až 3 neužijí.

Čl. 2 písm. b)

b) jednání jakékoli osoby, které spočívá v dohodě s jednou nebo
několika osobami týkající se výkonu určité činnosti, která by v
případě, že by byla provedena, vyústila ve spáchání trestného činu
uvedeného v článku 1, i když se tato osoba neúčastní vlastního
výkonu činnosti.

40/2009

§ 107

Pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch organizované
zločinecké skupiny

PT

(1) Pachatelem trestného činu spáchaného ve prospěch organizované
zločinecké skupiny (§ 129) je ten, kdo spáchal úmyslný trestný čin jako
člen organizované zločinecké skupiny, nebo ten, kdo takový čin spáchal
vědomě se členem organizované zločinecké skupiny anebo v úmyslu
organizované zločinecké skupině napomáhat.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
11.05.2010
Úřední věstník
L 300 2008 Gestor
32008F0841
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

MSp

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodn
ocení *

(2) Skutečnost, že pachatel se trestného činu dopustil jako člen
organizované skupiny nebo ve spojení s organizovanou skupinou,
nebrání tomu, aby za splnění podmínek stanovených tímto zákonem byl
současně postižen jako pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch
organizované zločinecké skupiny.
40/2009

Účast na organizované zločinecké skupině

§ 361

(1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu, kdo se činnosti
organizované zločinecké skupiny účastní, nebo kdo organizovanou
zločineckou skupinu podporuje, bude potrestán odnětím svobody na dvě
léta až deset let nebo propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let nebo propadnutím
majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve
vztahu k organizované zločinecké skupině určené nebo zaměřené k
páchání vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§
312).
(3) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán, je-li vedoucím činitelem nebo představitelem
organizované zločinecké skupiny určené nebo zaměřené k páchání
vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).

Čl. 3 odst.
písm. a)

1 Tresty

40/2009

1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že:
a) trestný čin uvedený v čl. 2 písm. a) bude možno potrestat trestem
odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně dvou až pěti let nebo

§ 361

(4) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v odstavcích
1 až 3 neužijí.
Účast na organizované zločinecké skupině
PT
(1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu,
kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní, nebo
kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo
propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let nebo propadnutím
majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve
vztahu k organizované zločinecké skupině určené nebo zaměřené k
páchání vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§
312).
(3) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán, je-li vedoucím činitelem nebo představitelem

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
11.05.2010
Úřední věstník
L 300 2008 Gestor
32008F0841
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

MSp

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodn
ocení *

organizované zločinecké skupiny určené nebo zaměřené k páchání
vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).

Čl. 3 odst.
písm. b)

1 b) trestný čin uvedený v čl. 2 písm. b) bude možno potrestat trestem
odnětí svobody se stejnou horní hranicí sazby jako trestný čin, který
je cílem dohody, nebo trestem odnětí svobody s horní hranicí
nejméně dvou až pěti let.

40/2009

§ 361

(4) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v odstavcích
1až 3 neužijí.)
Účast na organizované zločinecké skupině
PT
(1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu,
kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní, nebo
kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo
propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let nebo propadnutím
majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve
vztahu k organizované zločinecké skupině určené nebo zaměřené k
páchání vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§
312).
(3) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán, je-li vedoucím činitelem nebo představitelem
organizované zločinecké skupiny určené nebo zaměřené k páchání
vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
(4) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v odstavcích
1až 3 neužijí.)

Čl. 3 odst. 2

2. Každý členský stát přijme nezbytná opatření k zajištění toho, aby 40/2009
skutečnost, že trestné činy uvedené v článku 2, v souladu s vymezením
daným členským státem, byly spáchány v rámci zločinného spolčení,
bylo možné považovat za přitěžující okolnost.

40/2009

§ 42 písm. Přitěžující okolnosti
PT
o)
Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel
……
o)
spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované
skupiny nebo člen spolčení, nebo
……

§ 107

Pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch
organizované zločinecké skupiny
(1) Pachatelem trestného činu spáchaného ve prospěch organizované
zločinecké skupiny (§ 129) je ten, kdo spáchal úmyslný trestný čin jako
člen organizované zločinecké skupiny, nebo ten, kdo takový čin spáchal
vědomě se členem organizované zločinecké skupiny anebo v úmyslu
organizované zločinecké skupině napomáhat.
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(2) Skutečnost, že pachatel se trestného činu dopustil jako člen
organizované skupiny nebo ve spojení s organizovanou skupinou,
nebrání tomu, aby za splnění podmínek stanovených tímto zákonem byl
současně postižen jako pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch
organizované zločinecké skupiny.
40/2009, § 108
ve znění
306/2009

Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu
spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny
(1) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody stanovené v
trestním zákoně se u pachatele trestného činu spáchaného ve prospěch
organizované zločinecké skupiny zvyšuje o jednu třetinu. Takovému
pachateli soud uloží trest odnětí svobody v horní polovině takto
stanovené trestní sazby odnětí svobody, nejsou-li zároveň splněny
podmínky pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody podle § 58.
(2) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody nesmí ani po
zvýšení podle odstavce 1 převyšovat dvacet let. Při ukládání
výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí
horní hranice převyšovat třicet let.

Článek 4

40/2009

Zvláštní okolnosti

§ 41

Každý členský stát může přijmout nezbytná opatření, aby zajistil, že
tresty uvedené v článku 3 budou moci být zmírněny nebo že pachatel
trestné činnosti bude moci zůstat bez trestu, pokud například:
a) upustí od provádění trestné činnosti a
b) poskytne správním nebo soudním orgánům informace, které by
jiným způsobem získat nemohly a které jim pomáhají:
i) zabránit trestnému činu, ukončit jej nebo zmírnit jeho účinky,
ii) identifikovat nebo soudně stíhat další pachatele,
iii) nalézt důkazy,
iv) připravit zločinné spolčení o nedovolené zdroje nebo o výnosy
z jeho trestné činnosti nebo

Polehčující okolnosti
PT
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,
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,
……

v) zabránit páchání dalších trestných činů uvedených v článku 2.
40/2009, § 46 odst. 2
ve znění
193/2012

……
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32008F0841.doc

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

str. 4 z 25

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
11.05.2010
Úřední věstník
L 300 2008 Gestor
32008F0841
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

MSp

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodn
ocení *

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).

......
40/2009, § 58 odst. 4
ve znění
193/2012

……
(4) Soud sníží trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby také
pachateli označenému jako spolupracující obviněný, jsou-li splněny
podmínky stanovené v § 178a odst. 1 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; přitom vezme v úvahu
povahu trestného činu uvedeného v jeho doznání v porovnání se
zločinem spáchaným členy organizované skupiny, ve spojení s
organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, k jehož objasnění přispěl, dále význam takového jeho jednání,
osobu pachatele a okolnosti případu, zejména zda a jakým způsobem se
podílel na takovém zločinu, k jehož objasnění se zavázal, a jaké
následky svým jednáním případně způsobil. Omezením stanoveným v
odstavci 3 přitom není vázán.

40/2009

§ 362

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Kdo spáchá čin uvedený v § 361, není trestný, učinil-li o organizované
zločinecké skupině oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu
orgánu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto
zákonem z jiného činu organizované zločinecké skupiny, než je uveden
v § 361, mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení
učinit i nadřízenému.

40/2009, § 363
ve znění
330/2011

Beztrestnost agenta
(1) Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního předpisu
(dále jen „agent“), který se účastní činnosti organizované zločinecké
skupiny nebo organizovanou zločineckou skupinu podporuje, není pro

……
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trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst.
1, 2 trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele
trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
(2) Policista plnící úkoly jako agent, který se účastní činnosti
organizované zločinecké skupiny nebo jako člen organizované skupiny
nebo některou takovou skupinu podporuje, není trestný pro trestné činy
obchodování s lidmi (§ 168), svěření dítěte do moci jiného (§ 169),
porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182), kuplířství (§ 189),
šíření pornografie (§ 191), výroby a jiného nakládání s dětskou
pornografií (§ 192), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193),
provozování nepoctivých her a sázek (§ 213), podílnictví (§ 214),
legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216), pletichy v insolvenčním
řízení (§ 226), porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku
(§ 227), padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), udávání
padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení
padělatelského náčiní (§ 236), neoprávněné výroby peněz (§ 237),
porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží (§
244), padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely
a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 245),
porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství (§
247), neoprávněného podnikání (§ 251), neoprávněného provozování
loterie a podobné sázkové hry (§ 252), sjednání výhody při zadání
veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256), pletichy
při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), pletichy při
veřejné dražbě (§ 258), porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s
cizinou (§ 261), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií
dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií
dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským
materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v
souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s
vojenským materiálem (§ 266), zkreslení údajů a nevedení podkladů
ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem (§ 267),
nedovoleného ozbrojování (§ 279), vývoje, výroby a držení zakázaných
bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní
látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby a držení
jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), nedovolené
výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s
jedy (§ 283), přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284),
nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo
psychotropní látku (§ 285), výroby a držení předmětu k nedovolené
výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286), neoprávněného
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nakládání s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání s chráněnými
volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299), zneužití
pravomoci úřední osoby (§ 329), přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§
332), nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2, organizování a
umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340), napomáhání
k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341), padělání a
pozměnění veřejné listiny (§ 348), jestliže se takového činu dopustil s
cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy organizované
skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo spáchané ve
prospěch organizované zločinecké skupiny.
(3) Beztrestným se nestává agent, který organizovanou zločineckou
skupinu nebo organizovanou skupinu založil nebo zosnoval.
141/1961, § 178a odst.
Spolupracující obviněný
ve znění 1 a 2
41/2009,
(1) V řízení o zločinu může státní zástupce v obžalobě označit
193/2012
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 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 (§
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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.
……
Účinná lítost
(1) Trestní odpovědnost právnické osoby zaniká, jestliže dobrovolně
upustila od dalšího protiprávního jednání a
a) odstranila nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním
zákonem, anebo škodlivému následku zamezila nebo škodlivý následek
napravila, nebo
b) učinila státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu o trestném činu
oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému
trestním zákonem, mohlo být ještě odstraněno nebo škodlivému
následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno.
(2) Trestní odpovědnost právnické osoby podle odstavce 1 však
nezaniká, spáchala-li trestný čin přijetí úplatku (§ 331 trestního
zákoníku), podplacení (§ 332 trestního zákoníku) nebo nepřímého
úplatkářství (§ 333 trestního zákoníku).

Čl. 5 odst. 1

Odpovědnost právnických osob
1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že
právnické osoby lze činit odpovědnými za trestné činy uvedené v
článku 2, které v jejich prospěch spáchá jakákoli osoba jednající
samostatně nebo jako člen orgánu dotyčné právnické osoby, která v
této právnické osobě působí ve vedoucím postavení na základě:
a) oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu;
b) pravomoci přijímat rozhodnutí jménem této právnické osoby;
c) pravomoci vykonávat kontrolu v rámci této právnické osoby.

418/2011, § 7
ve znění
141/2014

Trestné činy

PT

Trestnými činy se pro účely tohoto zákona rozumí zločiny
nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku, a to obchodování s lidmi (§
168 trestního zákoníku), svěření dítěte do moci jiného (§ 169 trestního
zákoníku), vydírání (§ 175 trestního zákoníku), porušení tajemství
dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), znásilnění (§ 185
trestního zákoníku), sexuální nátlak (§ 186 trestního zákoníku), pohlavní
zneužití (§ 187 trestního zákoníku), kuplířství (§ 189 trestního
zákoníku), výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192 trestního
zákoníku), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193 trestního
zákoníku), účast na pornografickém představení (§ 193a trestního
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zákoníku), navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b
trestního zákoníku), ohrožování výchovy dítěte (§ 201 trestního
zákoníku), svádění k pohlavnímu styku (§ 202 trestního zákoníku),
podvod (§ 209 trestního zákoníku), pojistný podvod (§ 210 trestního
zákoníku), úvěrový podvod (§ 211 trestního zákoníku), dotační podvod
(§ 212 trestního zákoníku), provozování nepoctivých her a sázek (§ 213
trestního zákoníku), podílnictví (§ 214 trestního zákoníku), podílnictví z
nedbalosti (§ 215 trestního zákoníku), legalizace výnosů z trestné
činnosti (§ 216 trestního zákoníku), legalizace výnosů z trestné činnosti
z nedbalosti (§ 217 trestního zákoníku), lichva (§ 218 trestního
zákoníku), neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči
informací (§ 230 trestního zákoníku), opatření a přechovávání
přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových
dat (§ 231 trestního zákoníku), poškození záznamu v počítačovém
systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti
(§ 232 trestního zákoníku), padělání a pozměnění peněz (§ 233 trestního
zákoníku i za podmínek § 238 trestního zákoníku), neoprávněné
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234 trestního
zákoníku i za podmínek § 238 trestního zákoníku), udávání padělaných
a pozměněných peněz (§ 235 trestního zákoníku i za podmínek § 238
trestního zákoníku), výroba a držení padělatelského náčiní (§ 236
trestního zákoníku i za podmínek § 238 trestního zákoníku),
neoprávněná výroba peněz (§ 237 trestního zákoníku i za podmínek §
238 trestního zákoníku), zkrácení daně, poplatku a podobné povinné
platby (§ 240 trestního zákoníku), neodvedení daně, pojistného na
sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241 trestního
zákoníku), nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243
trestního zákoníku), porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech
k označení zboží (§ 244 trestního zákoníku), padělání a pozměnění
předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících
splnění poplatkové povinnosti (§ 245 trestního zákoníku), zkreslování
údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254 trestního zákoníku), sjednání
výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
(§ 256 trestního zákoníku), pletichy při zadání veřejné zakázky a při
veřejné soutěži (§ 257 trestního zákoníku), pletichy při veřejné dražbě (§
258 trestního zákoníku), vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy (§
259 trestního zákoníku), poškozování finančních zájmů Evropské unie
(§ 260 trestního zákoníku), porušení autorského práva, práv
souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270 trestního
zákoníku), nedovolené ozbrojování (§ 279 trestního zákoníku), vývoj,
výroba a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280 trestního
zákoníku), nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce
nebezpečné látky (§ 281 trestního zákoníku), nedovolená výroba a
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282
trestního zákoníku), nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a
psychotropními látkami a s jedy (§ 283 trestního zákoníku),
přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284 trestního
zákoníku), nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo
psychotropní látku (§ 285 trestního zákoníku), poškození a ohrožení
životního prostředí (§ 293 trestního zákoníku), poškození a ohrožení
životního prostředí z nedbalosti (§ 294 trestního zákoníku), poškození
vodního zdroje (§ 294a trestního zákoníku), poškození lesa (§ 295
trestního zákoníku), neoprávněné vypuštění znečišťujících látek (§ 297
trestního zákoníku), neoprávněné nakládání s odpady (§ 298 trestního
zákoníku), neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími
ozonovou vrstvu (§ 298a trestního zákoníku), neoprávněné nakládání s
chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§
299 trestního zákoníku), neoprávněné nakládání s chráněnými volně
žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti (§ 300
trestního zákoníku), poškození chráněných částí přírody (§ 301 trestního
zákoníku), teroristický útok (§ 311 trestního zákoníku), vyhrožování s
cílem působit na orgán veřejné moci (§ 324 trestního zákoníku),
vyhrožování s cílem působit na úřední osobu (§ 326 trestního zákoníku),
přijetí úplatku (§ 331 trestního zákoníku), podplacení (§ 332 trestního
zákoníku), nepřímé úplatkářství (§ 333 trestního zákoníku), zasahování
do nezávislosti soudu (§ 335 trestního zákoníku), maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337 trestního zákoníku),
organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340
trestního zákoníku), napomáhání k neoprávněnému pobytu na území
republiky (§ 341 trestního zákoníku), neoprávněné zaměstnávání cizinců
(§ 342 trestního zákoníku), křivá výpověď a nepravdivý znalecký
posudek (§ 346 trestního zákoníku), padělání a pozměnění veřejné
listiny (§ 348 trestního zákoníku), nedovolená výroba a držení pečetidla
státní pečeti a úředního razítka (§ 349 trestního zákoníku), násilí proti
skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352 trestního zákoníku),
hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355 trestního
zákoníku), podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k
omezování jejich práv a svobod (§ 356 trestního zákoníku), účast na
organizované zločinecké skupině (§ 361 trestního zákoníku),
podněcování k trestnému činu (§ 364 trestního zákoníku), nadržování (§
366 trestního zákoníku), projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení
práv a svobod člověka (§ 404 trestního zákoníku) a popírání,
zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405
trestního zákoníku).
Trestní odpovědnost právnické osoby

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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(1) Trestným činem spáchaným právnickou osobou je
protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci
její činnosti, jednal-li tak
a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která
je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat,
b) ten, kdo 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.
(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,
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.
Čl. 5 odst. 2

2. Každý členský stát přijme dále nezbytná opatření, aby zajistil, že
právnické osoby lze činit odpovědnými v případech, kdy nedostatek
dohledu nebo kontroly ze strany osoby uvedené v odstavci 1 umožnil
spáchání některého z trestných činů uvedených v článku 2 ve
prospěch uvedené právnické osoby osobou podřízenou této osobě.

418/2011

Trestní odpovědnost právnické osoby

§8

PT

(1) Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin
spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti,
jednal-li tak
a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která
je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat,
b) ten, kdo 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.
(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
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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.
418/2011

§ 9 odst. 1 a
2

Pachatel, spolupachatel a účastník
(1) Pachatelem trestného činu je právnická osoba, které lze přičítat
porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem
uvedeným v tomto zákoně.
(2) Pachatelem je i právnická osoba, která k provedení činu užila jiné
právnické nebo fyzické osoby.
……

Čl. 5 odst. 3

3. Odpovědností právnických osob podle odstavců 1 a 2 není dotčeno
trestní stíhání fyzických osob, které jsou pachateli některého z
trestných činů uvedených v článku 2 nebo spáchání těchto trestných
činů napomáhají.

418/2011

§ 9 odst. 3

Čl. 5 odst. 4

4. Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se právnickou osobou
rozumí subjekt, který má podle příslušné právní úpravy právní
subjektivitu, s výjimkou států nebo jiných veřejných orgánů při

418/2011

§6

Pachatel, spolupachatel a účastník
PT
……
(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.
Vyloučení odpovědnosti některých právnických osob za trestný čin

PT

(1) Podle tohoto zákona nejsou trestně odpovědné

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

MSp

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

výkonu státní moci a s výjimkou veřejných mezinárodních
organizací.

Citace ustanovení

Vyhodn
ocení *

a) Česká republika,
b) územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci.
(2) Majetková účast právnických osob uvedených v odstavci 1 na
právnické osobě nevylučuje trestní odpovědnost takové právnické osoby
podle tohoto zákona.

Čl. 6 odst. 1

418/2011

Tresty ukládané právnickým osobám

Přiměřenost trestu a ochranného opatření

§ 14

1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření k zajištění toho, aby
právnickou osobu odpovědnou podle čl. 5 odst. 1 bylo možné
postihnout účinnými, přiměřenými a odrazujícími tresty, které
zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy a mohou zahrnovat i jiné
tresty,

PT

(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.

a) zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory;
b) dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní činnosti;
c) uložení soudního dohledu;
d) zrušení rozhodnutím soudu;
e) dočasné nebo trvalé uzavření provozoven použitých ke spáchání
trestného činu.

(2) Ochranné opatření nelze právnické osobě uložit, není-li přiměřené
povaze a závažnosti spáchaného činu, jakož i jejím poměrům.
(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.
418/2011

Druhy trestů a ochranných opatření

§ 15

(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 nebo jiné majetkové hodnoty,
e) zákaz činnosti,
f) zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Citace ustanovení

Vyhodn
ocení *

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 jiné majetkové hodnoty.
(3) Právnické osobě lze uložit tresty a ochranná opatření uvedená v
odstavcích 1 a 2 samostatně nebo vedle sebe. Nelze však uložit peněžitý
trest vedle propadnutí majetku a trest propadnutí věci nebo jiné
majetkové hodnoty vedle zabrání téže věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Čl. 6 odst. 2

2. Každý členský stát přijme nezbytná opatření k zajištění toho, aby
právnickou osobu odpovědnou podle čl. 5 odst. 2 bylo možné
postihnout účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi nebo
opatřeními.

418/2011

Přiměřenost trestu a ochranného opatření

§ 14

PT

(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.

418/2011

§ 15

(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.
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 nebo jiné majetkové hodnoty,
e) zákaz činnosti,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)
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Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

MSp

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodn
ocení *

f) zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo 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 jiné majetkové hodnoty.
(3) Právnické osobě lze uložit tresty a ochranná opatření uvedená v
odstavcích 1 a 2 samostatně nebo vedle sebe. Nelze však uložit peněžitý
trest vedle propadnutí majetku a trest propadnutí věci nebo jiné
majetkové hodnoty vedle zabrání téže věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Čl. 7 odst. 1

Soudní příslušnost a spolupráce při trestním stíhání

40/2009

§4

Zásada teritoriality

PT

1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že jeho
soudní příslušnost se bude vztahovat alespoň na ty případy, ve
kterých byly některé z trestných činů uvedených v článku 2 spáchány:

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl
spáchán na jejím území.

a) zcela nebo částečně na jeho území nezávisle na tom, kde je
zločinné spolčení usazeno nebo kde provádí svou trestnou činnost;

(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.

b) jedním z jeho státních příslušníků nebo
c) ve prospěch právnické osoby usazené na území tohoto členského
státu.
Členský stát může rozhodnout, že pokud jsou trestné činy uvedené v
článku 2 spáchány mimo jeho území, nepoužije pravidla pro
stanovení soudní příslušnosti podle písmen b) a c) nebo je použije
pouze v určitých případech nebo za určitých okolností.

(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.

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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodn
ocení *

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.
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.

Čl. 7 odst. 2

2. Pokud spadají trestné činy uvedené v článku 2 do soudní
příslušnosti více než jednoho členského státu a může-li každý z těchto
členských států vést účinné trestní stíhání na základě stejných
skutečností, příslušné členské státy spolupracují při rozhodování,
který z nich bude pachatele trestných činů trestně stíhat, aby se
soudní řízení pokud možno soustředilo v jednom členském státě. Za
tímto účelem se členské státy mohou obracet na Eurojust nebo na
jinou instituci nebo využít jiný mechanismu, který byl v Evropské
unii zřízen pro usnadnění spolupráce mezi jejich soudními orgány a

40/2009, § 8 odst. 2
ve znění
420/2011

Subsidiární zásada univerzality
……
(2) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu (...), byl-li
čin spáchán ve prospěch právnické osoby, která má na území České
republiky sídlo nebo organizační složku, anebo fyzické osoby, která je
podnikatelem a má na území České republiky podnik, jeho organizační
složku nebo místo podnikání.

418/2011

§ 4 odst. 2

(2) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného
v cizině právnickou osobou, která nemá sídlo v České republice, též
tehdy, byl-li čin spáchán ve prospěch právnické osoby, která má na
území České republiky sídlo.

104/2013

§ 258

(1) Justiční orgán požádá orgán jiného členského státu, aby mu v jím PT
stanovené lhůtě sdělil, zda se v tomto členském státu vede nebo vedlo
trestní řízení pro týž skutek proti téže osobě (dále jen „souběžné trestní
řízení“), lze-li důvodně předpokládat, že je nebo bylo takové řízení
vedeno a není-li o takovém trestním řízení informován jinak.
(2) V žádosti justiční orgán uvede
a) své kontaktní údaje,
b) popis skutkových okolností,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

pro koordinaci jejich činnosti. Zvláštní zřetel se bere na tyto faktory:

Citace ustanovení

Vyhodn
ocení *

c) jméno a příjmení osoby, proti níž se řízení vede, a případně též jméno
a příjmení poškozeného a další osobní údaje umožňující jejich
identifikaci, a
d) fázi, v níž se trestní řízení nachází.

a) jedná se o členský stát, na jehož území bylo jednání spácháno;
b) jedná se o členský stát, jehož je pachatel státním příslušníkem nebo
v němž má trvalý pobyt;
c) jedná se o členský stát, ze kterého pocházejí oběti;

(3) Justiční orgán může v žádosti uvést další informace ohledně trestního
řízení vedeného v České republice, zejména zda se obviněný nachází ve
vazbě.

d) jedná se o členský stát, na jehož území byl pachatel dopaden.

104/2013

§ 259

(4) Žádost se zasílá do jiného členského státu v úředním jazyce jiného
členského státu nebo v jazyce, v němž je tento členský stát ochoten
žádost přijmout.
(1) Justiční orgán sdělí orgánu jiného členského státu na jeho žádost a v
jím stanovené lhůtě, zda se v České republice vede nebo vedlo souběžné
trestní řízení; je-li dotčená osoba podle informací orgánu jiného
členského státu ve vazbě nebo zadržena, učiní tak neprodleně.
(2) Nemůže-li justiční orgán dodržet lhůtu stanovenou pro vyřízení
žádosti, vyrozumí o tom orgán jiného členského státu, včetně uvedení
důvodu a předpokládaného data vyřízení žádosti. Není-li lhůta pro
vyřízení žádosti stanovena, sdělí justiční orgán požadované informace
orgánu jiného členského státu bez zbytečného odkladu.
(3) Vede-li se nebo vedlo-li se v České republice souběžné trestní řízení,
justiční orgán sdělí orgánu jiného členského státu své kontaktní údaje a
informaci, v jaké fázi se takové řízení nachází, a v případě, že již bylo
pravomocně skončeno, i jak bylo skončeno. Justiční orgán může orgánu
jiného členského státu sdělit i další potřebné informace ohledně trestního
řízení vedeného v České republice.
(4) Byla-li žádost podle odstavce 1 zaslána orgánu, který nevede ani
nevedl souběžné trestní řízení, postoupí ji neprodleně justičnímu orgánu,
o němž se lze domnívat, že takové řízení vede, a současně o postoupení
vyrozumí orgán jiného členského státu, který mu žádost zaslal. Není-li
takové řízení v České republice vedeno, je k podání informace podle
odstavce 1 příslušný kterýkoli justiční orgán.

104/2013

§ 260

(1) Je-li vedeno v jiném členském státu souběžné trestní řízení, justiční
orgán konzultuje s příslušným orgánem jiného členského státu další
postup za účelem dosažení účinného řešení zabraňujícího nepříznivým
následkům, které jsou tím vyvolány.
(2) V průběhu konzultací justiční orgán informuje příslušný orgán jiného
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členského státu o učiněných důležitých procesních úkonech a tomuto
orgánu na žádost sděluje další potřebné informace; tyto informace však
neposkytne, došlo-li by tím k ohrožení podstatných národních
bezpečnostních zájmů nebo bezpečnosti osob.
(3) Informace a žádosti mezi justičním orgánem a orgánem jiného
členského státu se předávají písemně nebo jakýmkoli jiným způsobem
umožňujícím písemný záznam. Konzultace se vedou v jazyce
dohodnutém mezi justičním orgánem a orgánem jiného členského státu.
(4) Ustanoveními této hlavy nejsou dotčena ustanovení části druhé hlavy
II.
104/2013

Výměna informací s národním členem

§ 30

(1) Orgány činné v trestním řízení poskytnou národnímu členovi bez
zbytečného odkladu informace nezbytné k plnění úkolů Eurojustu;
poskytnutí takových informací se považuje za žádost o součinnost
Eurojustu pouze, je-li to orgánem činným v trestním řízení výslovně
uvedeno. Tyto informace je možné předat ostatním národním členům
nebo cizozemským orgánům, je-li to potřebné k plnění jejich úkolů.
(2) Soud a v přípravném řízení státní zástupce informují národního člena
zejména o případech, jež se přímo dotýkají nejméně 3 členských států a
nejméně 2 členským státům byly zaslány žádosti o mezinárodní justiční
spolupráci, a
a) jedná se o skutek, za který lze uložit nepodmíněný trest odnětí
svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 5 let nebo ochranné
opatření spojené se zbavením osobní svobody a který spočívá v
některém z těchto jednání:
1. obchod s lidmi,
2. pohlavní zneužívání dětí a dětská pornografie,
3. nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami,
4. nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami,
5. korupce,
6. podvod, který postihuje zájmy Evropských společenství ve smyslu
Úmluvy ze dne 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů
Evropských společenství,
7. padělání eura,
8. legalizace výnosů z trestné činnosti,
9. útok proti informačnímu systému,
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b) skutková zjištění nasvědčují tomu, že skutek byl spáchán
organizovanou zločineckou skupinou, nebo
c) mohou mít závažný přeshraniční rozměr nebo dopad na úrovni
Evropské unie nebo se mohou dotýkat i jiných členských států.
(3) Soud a v přípravném řízení státní zástupce dále informují národního
člena zejména o
a) vytvoření společného vyšetřovacího týmu a výsledcích jeho činnosti,
b) případě, kdy jsou proti téže osobě vedena o témže skutku souběžně
trestní řízení v České republice a v jednom nebo více jiných členských
státech, anebo se lze oprávněně domnívat, že takový případ nastane,
c) sledovaných zásilkách dotýkajících se nejméně 3 států, z nichž
nejméně 2 jsou členskými státy, a d) opakovaných odmítnutích nebo
obtížích při vyřizování žádostí o mezinárodní justiční spolupráci.
(4) Informace se národnímu členovi neposkytnou, pokud by tím došlo k
ohrožení podstatných národních bezpečnostních zájmů nebo bezpečnosti
osob.
(5) Národní člen bez zbytečného odkladu informuje příslušný orgán
činný v trestním řízení o výsledku zpracování jím poskytnutých
informací a vyrozumí jej o souvisejících případech, které jsou
Eurojustem evidovány.
104/2013

§ 31

(1) Byl-li příslušný orgán činný v trestním řízení požádán Eurojustem o
zahájení trestního řízení v určité věci, převzetí trestního řízení nebo
trestního oznámení z jiného členského státu nebo o jejich předání do
jiného členského státu, koordinování svého postupu s příslušnými
orgány jiného členského státu, vytvoření společného vyšetřovacího týmu
nebo o poskytnutí informací nezbytných k plnění jeho úkolů, přičemž
jde o případ, kdy Eurojust vykonává svou pravomoc prostřednictvím
kolegia Eurojustu, vyřídí takovou žádost bez zbytečného odkladu. Neníli žádost Eurojustu odůvodněna, vyzve jej orgán činný v trestním řízení
k neprodlenému doplnění důvodů. Odmítne-li žádosti vyhovět, uvede
důvody takového postupu s výjimkou případů, kdy by jejich uvedení
ohrozilo podstatné národní bezpečnostní zájmy nebo bezpečnost osob.
(2) Jde-li o případ, kdy Eurojust vykonává svou pravomoc
prostřednictvím národního člena a požádá orgán činný v trestním řízení
o úkony uvedené v odstavci 1 nebo o provedení úkonu v trestním řízení,
postupuje se obdobně podle odstavce 1.
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(3) Nelze-li případy uvedené v § 30 odst. 3 písm. b) nebo d) vyřešit
dohodou dotčených členských států ani prostřednictvím jejich národních
členů, národní člen na základě vyrozumění státního zástupce nebo soudu
nebo i bez takového vyrozumění požádá kolegium Eurojustu o
stanovisko, které zašle příslušnému státnímu zástupci nebo soudu.
Nesouhlasí-li státní zástupce nebo soud se stanoviskem kolegia
Eurojustu, bez zbytečného odkladu o tom informuje národního člena s
uvedením důvodů takového nesouhlasu; důvody není třeba uvádět v
případech, kdy by jejich uvedení ohrozilo podstatné národní
bezpečnostní zájmy nebo bezpečnost osob.
104/2013

§ 34

EVROPSKÁ JUSTIČNÍ SÍŤ
(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.
(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.
(3) Z osob, které jsou kontaktními body, ministr spravedlnosti jmenuje s
jeho souhlasem a odvolává národního korespondenta pro Evropskou
justiční síť.
Rozhodnutí Rady 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské justiční
síti

3)

9534
Čl. 7 odst. 3

3. Členský stát, který v souladu se svými právními předpisy dosud 40/2009
nevydává nebo nepředává své státní příslušníky, přijme opatření
nezbytná pro stanovení své soudní příslušnosti a pro případné zahájení
trestního stíhání za trestný čin uvedený v článku 2, je-li spáchán jeho
státním příslušníkem mimo jeho území.
104/2013

§6

Zásada personality

PT

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.
§ 91 odst. 1
písm. a)

Nepřípustnost vydání
(1) Vydání osoby do cizího státu je nepřípustné, pokud
a) jde o státního občana České republiky, který nevyslovil se svým
vydáním souhlas,
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104/2013

Čl. 7 odst. 4

4. Tento článek nevylučuje výkon soudní příslušnosti v trestních
věcech tak, jak je stanoven členským státem v souladu s jeho
vnitrostátními právními předpisy.

Čl. 8

Neexistence požadavku na oznámení nebo obvinění osobami,
které jsou oběťmi trestných činů
Členské státy se přesvědčí, zda vyšetřování nebo trestní stíhání, které
se týká trestných činů uvedených v článku 2, nezávisí na oznámení
nebo na obvinění osobou, která je obětí trestného činu, alespoň pokud
jde o jednání, k němuž došlo na území členského státu.

MSp
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…..
§ 205 odst. 2 (2) Osoba se do vyžadujícího státu nepředá, pokud
písm. a), b)
a) je státním občanem České republiky nebo občanem jiného členského
státu s trvalým pobytem na území České republiky, evropský zatýkací
rozkaz byl vydán za účelem předání k trestnímu stíhání a příslušný
orgán vyžadujícího státu neposkytl dostatečné ujištění podle § 203 odst.
5,
b) je státním občanem České republiky nebo občanem jiného členského
státu s trvalým pobytem na území České republiky, evropský zatýkací
rozkaz byl vydán za účelem předání k výkonu nepodmíněného trestu
odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní
svobody, jsou splněny podmínky pro uznání a výkon rozhodnutí, kterým
byl uložen takový trest nebo takové ochranné opatření, na území České
republiky a tato osoba před soudem do protokolu prohlásí, že nesouhlasí
s výkonem tohoto trestu nebo ochranného opatření ve vyžadujícím státu,
……
Irelevantní z hlediska implementace

NT

141/1961, § 2 odst. 4
ve znění
265/2001,
459/2011

4) Jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, postupují orgány
PT
činné v trestním řízení z úřední povinnosti. Trestní věci musí
projednávat co nejrychleji a 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, § 2 odst. 3
ve znění
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, § 163
ve znění
265/2001,

Trestní stíhání se souhlasem poškozeného
(1) Trestní stíhání pro trestné činy násilí proti skupině obyvatelů a proti

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32008F0841.doc

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

str. 22 z 25

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
11.05.2010
Úřední věstník
L 300 2008 Gestor
32008F0841
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

41/2009

MSp

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodn
ocení *

jednotlivci podle § 197a, pomluvy podle § 206, neposkytnutí pomoci
podle § 207 a 208, poškozování cizích práv podle § 209, ublížení na
zdraví podle § 221, 223 a 224, ohrožování pohlavní nemocí podle § 226,
omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1, 2, vydírání podle § 235
odst. 1, porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2, krádeže
podle § 247, zpronevěry podle § 248, neoprávněného užívání cizí věci
podle § 249, neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo
nebytovému prostoru podle § 249a, podvodu podle § 250, podílnictví
podle § 251 a 252, lichvy podle § 253, zatajení věci podle § 254,
porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255,
poškozování věřitele podle § 256 a poškozování cizí věci podle § 257
trestního zákona, proti tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému osobou,
vůči níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď (§ 100
odst. 2), a trestní stíhání pro trestný čin znásilnění podle § 241 odst. 1, 2
proti tomu, kdo je nebo v době spáchání činu byl ve vztahu k
poškozenému manželem, partnerem nebo druhem, jakož i pro trestný čin
opilství podle § 201a trestního zákona, pokud jinak vykazuje znaky
skutkové podstaty některého z těchto trestných činů, lze zahájit a v již
zahájeném trestním stíhání pokračovat pouze se souhlasem
poškozeného. Je-li poškozených jedním skutkem několik, postačí
souhlas byť jen jednoho z nich.
(2) Nepředloží-li poškozený své vyjádření státnímu zástupci nebo
policejnímu orgánu písemně, zaznamená se jeho obsah do protokolu.
Souhlas s trestním stíháním může poškozený výslovným prohlášením
vzít kdykoliv zpět, a to až do doby, než se odvolací soud odebere k
závěrečné poradě. Výslovně odepřený souhlas však nelze znovu udělit.

Čl. 9

Zrušení stávajících ustanovení

Irelevantní z hlediska implementace Českou republikou

NT

Irelevantní z hlediska implementace Českou republikou

NT

Irelevantní z hlediska implementace Českou republikou

NT

Zrušuje se společná akce 98/733/SVV.

Čl. 10 odst. 1

Odkazy na účast na zločinném spolčení ve smyslu společné akce
98/733/SVV v opatřeních přijatých podle hlavy VI Smlouvy o Evropské
unii a Smlouvy o založení Evropského společenství se rozumí odkazy na
účast na zločinném spolčení ve smyslu tohoto rámcového rozhodnutí.
Provádění a zprávy
1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s
ustanoveními tohoto rámcového rozhodnutí do 11. května 2010.

Čl. 10 odst. 2

2. Členské státy předloží do 11. května 2010 generálnímu sekretariátu
Rady a Komisi znění předpisů, kterými ve svém vnitrostátním právu
provádějí povinnosti, jež pro ně vyplývají z tohoto rámcového

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
11.05.2010
Úřední věstník
L 300 2008 Gestor
32008F0841
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

MSp

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodn
ocení *

Poznámka

rozhodnutí. Na základě zprávy vypracované s pomocí těchto
informací a písemné zprávy předložené Komisí Rada do 11. listopadu
2012 vyhodnotí, do jaké míry dosáhly členské státy souladu s tímto
rámcovým rozhodnutím.
Čl. 11

Územní použitelnost
Toto rámcové rozhodnutí se použije i na Gibraltar

Čl. 12

Vstup v platnost

Irelevantní z hlediska implementace Českou republikou

NT

Irelevantní z hlediska implementace Českou republikou

NT

Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v
Úředním věstníku Evropské unie.

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.
2.
3.
4.
5.

141/1961
40/2009
104/2013
418/2011
152/1995

01.01.1962
01.01.2010
01.01.2014
01.01.2012
01.09.1995

6.

265/2001

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

459/2011
41/2009
193/2012
420/2011
306/2009
330/2011
141/2014

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákoník
zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
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
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
kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony
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
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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

Číslo ID

Předkladatel

Název návrhu předpisu

Předpokládané
Předpokládané
Předpokládané
předložení datum
datum
zahájení datum
nabytí
přípravy / stav vládě
účinnosti
přípravy

1.
2.
3.
4.
5.

9534

MSp

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

1. 11. 2018

1. 7. 2019

1. 7. 2020

3. Poznámky
Poř.č.

Text poznámky

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Lhůta pro implementaci:

32008F0909

Název:

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Vyhodnoce
Citace ustanovení
Citace ustanovení
písm., atd.)

Ustanovení
(článek,odst., písm.,
atd.)
Čl. 1 písm. a)

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

L 327/39

Gestor

Definice

a) "rozsudkem" pravomocné rozhodnutí nebo
vydávajícího státu ukládající trest fyzické osobě;

Čl. 1 písm. c)

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

ní *

104/2013

§ 298 odst. 1

(1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu
pravomocného rozhodnutí vydaného soudem jiného členského státu
v trestním řízení, kterým byl uložen nepodmíněný trest odnětí
svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní
svobody.

104/2013

§ 314 odst. 1

(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,
o výkonu náhradního trestu odnětí svobody za nevykonaný trest
domácího vězení nebo peněžitý trest, nebo kterým byl na
nepodmíněný trest odnětí svobody přeměněn trest obecně
prospěšných prací, nebo
b) bylo uloženo ochranné opatření spojené se zbavením osobní
svobody.

9224
104/2013

§ 298 odst. 1

(1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu
pravomocného rozhodnutí vydaného soudem jiného členského státu
v trestním řízení, kterým byl uložen nepodmíněný trest odnětí
svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní
svobody.

104/2013

§ 314 odst. 1

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí:

Čl. 1 písm. b)

MSp

příkaz

soudu

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;

c) "vydávajícím státem" členský stát, ve kterém je rozsudek vynesen;

PT

PT

.
(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,
o výkonu náhradního trestu odnětí svobody za nevykonaný trest
domácího vězení nebo peněžitý trest, nebo kterým byl na
nepodmíněný trest odnětí svobody přeměněn trest obecně
prospěšných prací, nebo
b) bylo uloženo ochranné opatření spojené se zbavením osobní
svobody

9224

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Lhůta pro implementaci:

32008F0909

Název:

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
d) "vykonávajícím státem" členský stát, kterému je rozsudek
Irelevantní z hlediska implementace
NT
postoupen za účelem jeho uznání a výkonu trestu.

Čl. 1 písm. d)
Čl. 2 odst. 1

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

Určení příslušných orgánů

L 327/39

Gestor

2. Generální sekretariát Rady zpřístupní obdržené informace všem
členským státům a Komisi.

Čl. 3 odst. 1

Účel a oblast působnosti

§ 301 odst. 1

(1) K postupu podle tohoto dílu je příslušný krajský soud, v jehož
obvodu se zdržuje osoba, vůči níž rozhodnutí jiného členského
státu směřuje, a nelze-li takové místo zjistit, je příslušný krajský
soud, v jehož obvodu tato osoba má nebo měla poslední trvalý
pobyt; jinak je příslušný Krajský soud v Praze. Ke změně
skutečností rozhodných pro určení místní příslušnosti nastalé po
zahájení řízení se nepřihlíží.

104/2013

§ 315 odst. 1

Podmínky pro zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
(1) Je-li to vhodné a účelné z hlediska zajištění úspěšného začlenění
osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje, do společnosti, nebo z hlediska
zajištění její úspěšné léčby, může soud, který ve věci rozhodl v
prvním stupni, na žádost této osoby nebo i bez takové žádosti toto
rozhodnutí zaslat příslušnému orgánu jiného členského státu za
účelem uznání a výkonu, pokud se tato osoba nachází na území
tohoto členského státu nebo na území České republiky, a

2. Toto rámcové rozhodnutí se použije, nachází-li se odsouzená osoba

NT

PT

§ 298 odst. 1

(1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu
pravomocného rozhodnutí vydaného soudem jiného členského
státu v trestním řízení, kterým byl uložen nepodmíněný trest odnětí
svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní
svobody.

104/2013

§ 314 odst. 1

104/2013

§ 299 odst. 1

(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,
o výkonu náhradního trestu odnětí svobody za nevykonaný trest
domácího vězení nebo peněžitý trest, nebo kterým byl na
nepodmíněný trest odnětí svobody přeměněn trest obecně
prospěšných prací, nebo
b) bylo uloženo ochranné opatření spojené se zbavením osobní
svobody.
Podmínky pro převzetí rozhodnutí

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

PT

Irelevantní z hlediska implementace

104/2013

1. Účelem tohoto rámcového rozhodnutí je stanovení pravidel, podle
nichž členský stát, s cílem usnadnit společenskou rehabilitaci
odsouzené osoby, uznává rozsudky a provádí výkon trestů.

Čl. 3 odst. 2

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

104/2013

1. Každý členský stát uvědomí generální sekretariát Rady, který orgán
nebo orgány jsou podle jeho vnitrostátního práva příslušné v souladu
s tímto rámcovým rozhodnutím, je-li vydávajícím nebo
vykonávajícím státem.

Čl. 2 odst. 2

MSp
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Lhůta pro implementaci:

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

32008F0909

Název:

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
ve vydávajícím nebo vykonávajícím státě.
(1) Rozhodnutí jiného členského státu se převezme při splnění
podmínek uvedených v § 300 odst. 1 za účelem jeho uznání a
výkonu, nachází-li se osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, v
tomto jiném členském státu nebo v České republice, je-li státním
občanem České republiky, a
a) má na jejím území obvyklé bydliště, nebo
b) nemá na jejím území obvyklé bydliště, ale po výkonu trestu nebo
ochranného opatření má být do České republiky vyhoštěna na
základě pravomocného rozhodnutí vydaného v soudním nebo jiném
řízení nebo opatření vydaného v důsledku takového rozhodnutí.
104/2013

Čl. 3 odst. 3

Čl. 3 odst. 4

L 327/39

Gestor

§ 315 odst. 1

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

Podmínky pro zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
(1) Je-li to vhodné a účelné z hlediska zajištění úspěšného začlenění
osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje, do společnosti, nebo z hlediska
zajištění její úspěšné léčby, může soud, který ve věci rozhodl v
prvním stupni, na žádost této osoby nebo i bez takové žádosti toto
rozhodnutí zaslat příslušnému orgánu jiného členského státu za
účelem uznání a výkonu, pokud se tato osoba nachází na území
tohoto členského státu nebo na území České republiky, a
a) je státním občanem tohoto členského státu a má na jeho území
obvyklé bydliště,
b) je státním občanem tohoto členského státu, nemá na jeho území
obvyklé bydliště, ale po výkonu trestu nebo ochranného opatření do
něj bude vyhoštěna na základě pravomocného rozhodnutí vydaného
v soudním nebo správním řízení, nebo
c) v jiných případech než uvedených v písmenech a) a b), pokud s
tím tento členský stát souhlasí.

3. Toto rámcové rozhodnutí se vztahuje pouze na uznávání rozsudků a
výkon trestů ve smyslu tohoto rámcového rozhodnutí. Skutečnost, že
vedle trestu byla uložena peněžitá sankce nebo příkaz ke konfiskaci,
které ještě nebyly uhrazeny, vymoženy nebo vykonány, nebrání
postoupení rozsudku. Uznání a výkon peněžitých trestů a pokut a
příkazů ke konfiskaci v jiném členském státě se řídí předpisy
použitelnými mezi členskými státy, zejména rámcovým rozhodnutím
Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady
vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut a rámcovým
rozhodnutím Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování
zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci .
4. Tímto rámcovým rozhodnutím není dotčena povinnost ctít základní
práva a zachovávat základní právní zásady zakotvené v článku 6
Smlouvy o Evropské unii.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Název:

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 1 písm. b)

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

Kritéria pro postoupení rozsudku a osvědčení jinému členskému
státu
1. Pokud se odsouzená osoba nachází ve vydávajícím nebo
vykonávajícím státě a dala souhlas v těch případech, kdy je to podle
článku 6 nutné, lze rozsudek a osvědčení, jehož jednotný formulář je
obsažen v příloze I, postoupit jednomu z těchto členských států:
a) členskému státu státní příslušnosti odsouzené osoby, v němž tato
osoba žije, nebo

b) členskému státu státní příslušnosti, který není členským státem, v
němž odsouzená osoba žije, ale do kterého bude vypovězena, jakmile
bude propuštěna z výkonu trestu, na základě příkazu k vyhoštění nebo
vypovězení obsaženého v rozsudku anebo v soudním či správním
rozhodnutí nebo v jiném opatření přijatém v důsledku odsuzujícího
rozsudku, nebo

L 327/39

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

104/2013

§ 299 odst. 1
písm. a)

Podmínky pro převzetí rozhodnutí
(1) Rozhodnutí jiného členského státu se převezme při splnění
podmínek uvedených v § 300 odst. 1 za účelem jeho uznání a
výkonu, nachází-li se osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, v
tomto jiném členském státu nebo v České republice, je-li státním
občanem České republiky, a
a) má na jejím území obvyklé bydliště, nebo

104/2013

§ 315 odst. 1
písm. a)

Podmínky pro zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
(1) Je-li to vhodné a účelné z hlediska zajištění úspěšného začlenění
osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje, do společnosti, nebo z hlediska
zajištění její úspěšné léčby, může soud, který ve věci rozhodl v
prvním stupni, na žádost této osoby nebo i bez takové žádosti toto
rozhodnutí zaslat příslušnému orgánu jiného členského státu za
účelem uznání a výkonu, pokud se tato osoba nachází na území
tohoto členského státu nebo na území České republiky, a
a) je státním občanem tohoto členského státu a má na jeho území
obvyklé bydliště,

104/2013

§ 299 odst. 1
písm. b)

Podmínky pro převzetí rozhodnutí
(1) Rozhodnutí jiného členského státu se převezme při splnění
podmínek uvedených v § 300 odst. 1 za účelem jeho uznání a
výkonu, nachází-li se osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, v
tomto jiném členském státu nebo v České republice, je-li státním
občanem České republiky, a
b) nemá na jejím území obvyklé bydliště, ale po výkonu trestu nebo
ochranného opatření má být do České republiky vyhoštěna na
základě pravomocného rozhodnutí vydaného v soudním nebo jiném
řízení nebo opatření vydaného v důsledku takového rozhodnutí.

104/2013

§ 315 odst. 1
písm.b)

Podmínky pro zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
(1) Je-li to vhodné a účelné z hlediska zajištění úspěšného začlenění
osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje, do společnosti, nebo z hlediska
zajištění její úspěšné léčby, může soud, který ve věci rozhodl v
prvním stupni, na žádost této osoby nebo i bez takové žádosti toto
rozhodnutí zaslat příslušnému orgánu jiného členského státu za
účelem uznání a výkonu, pokud se tato osoba nachází na území
tohoto členského státu nebo na území České republiky, a
b) je státním občanem tohoto členského státu, nemá na jeho území
obvyklé bydliště, ale po výkonu trestu nebo ochranného opatření do
něj bude vyhoštěna na základě pravomocného rozhodnutí vydaného

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
v soudním nebo správním řízení, nebo

Čl. 4 odst. 1 písm. c)

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 3

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

c) kterémukoli jinému členskému státu, než je členský stát uvedený v
písmenu a) či b), jehož příslušný orgán souhlasí s tím, aby byly
tomuto členskému státu rozsudek a osvědčení postoupeny.

2. Rozsudek a osvědčení je možné postoupit, pokud se příslušný
orgán vydávajícího státu přesvědčí, po případné konzultaci mezi
příslušnými orgány vydávajícího a vykonávajícího státu, že výkon
trestu ve vykonávajícím státě splní účel, jímž je usnadnění
společenské rehabilitace odsouzené osoby.

3. Před postoupením rozsudku a osvědčení může příslušný orgán

L 327/39

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

104/2013

§ 299 odst. 3

(3) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho
uznání a výkonu i bez splnění podmínek uvedených v odstavci 1,
zdržuje-li se osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, na území
tohoto členského státu nebo na území České republiky a souhlasí-li
soud s převzetím rozhodnutí soudu tohoto členského státu k uznání
a výkonu v České republice z důvodu vhodnosti a účelnosti
takového postupu, pokud jde o zajištění úspěšného začlenění této
osoby do společnosti nebo o zajištění její úspěšné léčby. Před
udělením souhlasu nebo jeho odmítnutím si soud vyžádá stanovisko
ministerstva. Předseda senátu vyrozumí příslušný orgán jiného
členského státu o tom, zda soud souhlasí s převzetím jeho
rozhodnutí, a uvede důvody.

104/2013

§ 315 odst. 1
písm. c)

Podmínky pro zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
(1) Je-li to vhodné a účelné z hlediska zajištění úspěšného začlenění
osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje, do společnosti, nebo z hlediska
zajištění její úspěšné léčby, může soud, který ve věci rozhodl v
prvním stupni, na žádost této osoby nebo i bez takové žádosti toto
rozhodnutí zaslat příslušnému orgánu jiného členského státu za
účelem uznání a výkonu, pokud se tato osoba nachází na území
tohoto členského státu nebo na území České republiky, a
c) v jiných případech než uvedených v písmenech a) a b), pokud s
tím tento členský stát souhlasí.

9534
104/2013

§ 299 odst. 2

(2) Nepovažuje-li soud převzetí rozhodnutí v případech uvedených
v odstavci 1 za vhodné a účelné z hlediska zajištění úspěšného
začlenění osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje, do společnosti, nebo
z hlediska zajištění její úspěšné léčby, vyrozumí o tom příslušný
orgán jiného členského státu a uvede důvody; trvá-li příslušný
orgán jiného členského státu na převzetí rozhodnutí, rozhodnutí se
převezme.

104/2013

§ 315 odst. 5

(5) Jde-li o případy uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), soud
zpravidla před zasláním rozhodnutí k uznání a výkonu příslušný
orgán jiného členského státu požádá o vyjádření, zda souhlasí s
převzetím rozhodnutí k uznání a výkonu a zda takový postup
považuje za vhodný a účelný z hlediska zajištění úspěšného
začlenění osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje, do společnosti, nebo
z hlediska zajištění její úspěšné léčby.

104/2013

§ 315 odst. 5

(5) Jde-li o případy uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), soud

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Název:

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
vydávajícího státu jakýmkoli vhodným způsobem konzultovat
zpravidla před zasláním rozhodnutí k uznání a výkonu příslušný
příslušný orgán vykonávajícího státu. Konzultace je povinná v
orgán jiného členského státu požádá o vyjádření, zda souhlasí s
případech podle odst. 1 písm. c). V takových případech příslušný
převzetím rozhodnutí k uznání a výkonu a zda takový postup
orgán vykonávajícího státu okamžitě uvědomí vydávající stát o svém
považuje za vhodný a účelný z hlediska zajištění úspěšného
začlenění osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje, do společnosti, nebo
rozhodnutí ohledně souhlasu s postoupením rozsudku.
z hlediska zajištění její úspěšné léčby.

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 5

Čl. 4 odst. 6

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

4. Během této konzultace může příslušný orgán vykonávajícího státu
předložit příslušnému orgánu vydávajícího státu odůvodněné
stanovisko uvádějící, že by výkon trestu ve vykonávajícím státě
neposloužil účelu, jímž je usnadnění společenské rehabilitace
odsouzené osoby a její úspěšné opětovné začlenění do společnosti.
Pokud žádná konzultace neproběhla, může být toto odůvodněné
stanovisko předloženo neprodleně po postoupení rozsudku a
osvědčení. Příslušný orgán vydávajícího státu zváží takové stanovisko
a rozhodne, zda vezme osvědčení zpět.

5. Vykonávající stát může z vlastního podnětu požádat vydávající stát,
aby mu postoupil rozsudek společně s osvědčením. Odsouzená osoba
může rovněž požádat příslušné orgány vydávajícího nebo
vykonávajícího státu, aby zahájily řízení o postoupení rozsudku a
osvědčení podle tohoto rámcového rozhodnutí. Vydávající stát není
povinen postoupit rozsudek společně s osvědčením na základě žádosti
podané podle tohoto odstavce.

6. Při provedení tohoto rámcového rozhodnutí přijmou členské státy
opatření, která zejména zohlední účel, jímž je usnadnění společenské
rehabilitace odsouzené osoby, a která budou základem pro
rozhodování jejich příslušných orgánů o souhlasu s postoupením
rozsudku a osvědčení v případech podle odst. 1 písm. c).

L 327/39

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

104/2013

§ 299 odst. 2

(2) Nepovažuje-li soud převzetí rozhodnutí v případech uvedených
v odstavci 1 za vhodné a účelné z hlediska zajištění úspěšného
začlenění osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje, do společnosti, nebo
z hlediska zajištění její úspěšné léčby, vyrozumí o tom příslušný
orgán jiného členského státu a uvede důvody; trvá-li příslušný
orgán jiného členského státu na převzetí rozhodnutí, rozhodnutí se
převezme.

104/2013

§ 317 odst. 4

104/2013

§ 299 odst. 4

(4) Nesouhlasí-li jiný členský stát s převzetím rozhodnutí k uznání
a výkonu poté, co mu bylo takové rozhodnutí zasláno, soud může
vzít rozhodnutí s osvědčením zpět.
(4) Na žádost osoby, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, nebo i
bez takové žádosti může soud požádat příslušný orgán jiného
členského státu o zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu, jestliže se
tato osoba zdržuje na území České republiky nebo lze důvodně
předpokládat, že se zde zamýšlí zdržovat, a považuje-li takový
postup za vhodný a účelný z hlediska zajištění úspěšného začlenění
této osoby do společnosti nebo z hlediska zajištění její úspěšné
léčby. V případech neuvedených v odstavci 1 si před podáním
žádosti vyžádá stanovisko ministerstva.

104/2013

§ 315 odst. 2

(2) Je-li to vhodné a účelné z hlediska zajištění úspěšného začlenění
osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje, do společnosti, nebo z hlediska
zajištění její úspěšné léčby, může soud, který ve věci rozhodl v
prvním stupni, zaslat toto rozhodnutí příslušnému orgánu jiného
členského státu k uznání a výkonu, pokud o to tento členský stát
požádal.

104/2013

§ 299 odst 3

(3) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho
uznání a výkonu i bez splnění podmínek uvedených v odstavci 1,
zdržuje-li se osoba, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, na území
tohoto členského státu nebo na území České republiky a souhlasí-li
soud s převzetím rozhodnutí soudu tohoto členského státu k uznání

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32008F0909

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

str. 6 z 36

PT

PT

PT

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Lhůta pro implementaci:

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

32008F0909

Název:

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
a výkonu v České republice z důvodu vhodnosti a účelnosti
takového postupu, pokud jde o zajištění úspěšného začlenění této
osoby do společnosti nebo o zajištění její úspěšné léčby. Před
udělením souhlasu nebo jeho odmítnutím si soud vyžádá stanovisko
ministerstva. Předseda senátu vyrozumí příslušný orgán jiného
členského státu o tom, zda soud souhlasí s převzetím jeho
rozhodnutí, a uvede důvody.
104/2013

Čl. 4 odst. 7

L 327/39

Gestor

§ 315 odst. 1

7. Každý členský stát může při přijetí tohoto rámcového rozhodnutí
nebo později oznámit generálnímu sekretariátu Rady, že ve vztahu k
jiným členským státům, které učinily stejné oznámení, není pro
postoupení rozsudku a osvědčení jeho předchozí souhlas podle odst. 1
písm. c) vyžadován,

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

(1) Je-li to vhodné a účelné z hlediska zajištění úspěšného začlenění
osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje, do společnosti, nebo z hlediska
zajištění její úspěšné léčby, může soud, který ve věci rozhodl v
prvním stupni, na žádost této osoby nebo i bez takové žádosti toto
rozhodnutí zaslat příslušnému orgánu jiného členského státu za
účelem uznání a výkonu, pokud se tato osoba nachází na území
tohoto členského státu nebo na území České republiky,
Nerelevantní z hlediska transpozice

NT

a) pokud odsouzená osoba žije a nejméně pět let nepřetržitě
oprávněně pobývá a uchová si právo na trvalý pobyt v tomto státě
nebo
b) pokud je odsouzená osoba státním příslušníkem vykonávajícího
státu v případech jiných než stanovených v odst. 1 písm. a) a b).

Čl. 5 odst. 1

V případech uvedených v písmenu a) se právem na trvalý pobyt
rozumí, že dotyčná osoba:
- má právo trvalého pobytu v příslušném členském státě v souladu s
vnitrostátním právem provádějícím právní předpisy Společenství
přijaté na základě článků 18, 40, 44 a 52 Smlouvy o založení
Evropského společenství, nebo
- je držitelem platného povolení k trvalému nebo dlouhodobému
pobytu pro příslušný členský stát v souladu s vnitrostátním právem
provádějícím právní předpisy Společenství přijaté na základě článku
63 Smlouvy o založení Evropského společenství, pokud jde o členské
státy, na které se tyto právní předpisy Společenství vztahují, nebo v
souladu s vnitrostátním právem, pokud jde o členské státy, na které se
tyto právní předpisy Společenství nevztahují
Postoupení rozsudku a osvědčení
1. Rozsudek nebo jeho ověřenou kopii společně s osvědčením

104/2013

§ 302 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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Název:

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
předává příslušný orgán vydávajícího státu přímo příslušnému orgánu
rozhodnutí jiného členského státu spolu s osvědčením, popřípadě
vykonávajícího státu jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení
alespoň osvědčení, nebo rozhodnutí jiného členského státu s
písemného záznamu a zajišťujícím, že vykonávající stát se může
požadavkem na postup podle tohoto dílu, nebo žádost příslušného
přesvědčit o jeho pravosti. Originál rozsudku nebo jeho ověřená kopie
orgánu jiného členského státu o vzetí osoby, vůči níž rozhodnutí
a originál osvědčení se na požádání zašlou vykonávajícímu státu.
jiného členského státu směřuje, do uznávací vazby.
Veškerý úřední styk rovněž probíhá přímo mezi uvedenými
příslušnými orgány.

Čl. 5 odst. 2

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

2. Osvědčení podepisuje a správnost jeho obsahu potvrzuje příslušný
orgán vydávajícího státu.

L 327/39

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

104/2013

§ 304 odst. 1

Rozhodnutí o uznání a výkonu
(1) Předseda senátu může požádat příslušný orgán jiného členského
státu, aby mu v jím stanovené lhůtě zaslal překlad rozhodnutí nebo
jeho podstatných částí, jež se týkají osoby, vůči níž takové
rozhodnutí směřuje, do českého jazyka, popřípadě nezbytné
dodatkové informace. Z důvodů hodných zvláštního zřetele si
překlad takového rozhodnutí nebo jeho podstatných částí může
opatřit soud sám. Nezašle-li jiný členský stát překlad rozhodnutí
nebo jeho podstatných částí nebo dodatkové informace ve
stanovené lhůtě, aniž by uvedl podstatné důvody, pro které tak
neučinil, soud 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.

104/2013

§ 317 odst. 1

Zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
(1) Rozhodnutí zašle soud příslušnému orgánu jiného členského
státu spolu s osvědčením na stanoveném formuláři přeloženým do
úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků tohoto členského
státu, nebo do jazyka, v němž tento členský stát osvědčení podle
svého prohlášení32) přijímá. K rozhodnutí a osvědčení soud připojí
také písemný souhlas osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje, je-li pro
předání rozhodnutí požadován; nevyžaduje-li se souhlas, připojí
informaci o stanovisku této osoby, je-li známo.

104/2013

§ 317 odst. 2

(2) Na žádost příslušného orgánu jiného členského státu poskytne
soud dodatkové informace a doplnění potřebná pro účely uznání a
výkonu rozhodnutí. Požaduje-li jiný členský stát překlad rozhodnutí
nebo jeho podstatné části do úředního jazyka tohoto členského státu
nebo jiného členského státu, je třeba mu zaslat též překlad
rozhodnutí nebo jeho podstatné části.

104/2013

§ 317 odst. 1

Zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
(1) Rozhodnutí zašle soud příslušnému orgánu jiného členského
státu spolu s osvědčením na stanoveném formuláři přeloženým do

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

32008F0909

L 327/39

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

Název:

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků tohoto členského
státu, nebo do jazyka, v němž tento členský stát osvědčení podle
svého prohlášení32) přijímá. K rozhodnutí a osvědčení soud připojí
také písemný souhlas osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje, je-li pro
předání rozhodnutí požadován; nevyžaduje-li se souhlas, připojí
informaci o stanovisku této osoby, je-li známo.

Čl. 5 odst. 3

3. Vydávající stát postoupí rozsudek společně s osvědčením vždy jen
jednomu vykonávajícímu státu.

104/2013

§ 315 odst. 7

(7) Lze-li rozhodnutí zaslat do více členských států, zašle se do
toho státu, u něhož lze nejspíše předpokládat, že výkonem trestu
nebo ochranného opatření v tomto státu bude zajištěno úspěšné
začlenění této osoby do společnosti nebo její úspěšná léčba.

PT

Čl. 5 odst. 4

4. 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, aby tuto informaci od vykonávajícího státu získal.

104/2013

§ 301 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.

PT

104/2013

§ 315 odst. 8

(8) 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.

Čl. 5 odst. 5

5. Nemá-li orgán vykonávajícího státu, který obdrží rozsudek
společně s osvědčením, pravomoc jej uznat a přijmout nezbytná
opatření pro jeho výkon, postoupí rozsudek společně s osvědčením z
moci úřední příslušnému orgánu vykonávajícího státu a uvědomí o
tom příslušný orgán vydávajícího státu.

104/2013

§ 301 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.
Obdobně podle věty první a druhé se postupuje i ohledně jiné
písemnosti obdržené před zasláním rozhodnutí jiného členského
státu.

PT

Čl. 6 odst. 1

Stanovisko a vyrozumění odsouzené osoby

104/2013

§ 300 odst. 1

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho
uznání a výkonu pouze, pokud osoba, vůči níž takové rozhodnutí
směřuje, souhlasila s jeho zasláním do České republiky; tento
souhlas se nevyžaduje
a) v případě uvedeném v § 299 odst. 1 písm. a),
b) u osoby, která má být po výkonu trestu nebo ochranného
opatření do České republiky vyhoštěna na základě pravomocného
rozhodnutí vydaného v soudním nebo jiném řízení nebo opatření
vydaného v důsledku takového rozhodnutí,

PT

1. Aniž je dotčen odstavec 2, rozsudek společně s osvědčením lze
postoupit vykonávajícímu státu pro účely jeho uznání a výkonu trestu
pouze se souhlasem odsouzené osoby v souladu s právem
vydávajícího státu.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
c) u osoby, která uprchla do České republiky nebo se do ní vrátila,
ačkoli bylo proti ní vedeno v jiném členském státu trestní řízení a v
tomto řízení bylo poté vydáno rozhodnutí, které má být v České
republice uznáno a vykonáno,
d) u osoby, která uprchla do České republiky nebo se do ní vrátila
poté, co proti ní bylo v jiném členském státu vydáno odsuzující
rozhodnutí, které má být v České republice uznáno a vykonáno.

Čl. 6 odst. 2 písm. a)

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

2. Souhlas odsouzené osoby se nevyžaduje v případech, kdy se
rozsudek společně s osvědčením postupuje:

L 327/39

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

104/2013

§ 315 odst. 3

(3) Rozhodnutí lze do jiného členského státu zaslat pouze s
předchozím písemným souhlasem osoby, vůči níž směřuje; tento
souhlas se nevyžaduje
a) v případě uvedeném v odstavci 1 písm. a),
b) u osoby, která má být po výkonu trestu nebo ochranného
opatření do tohoto členského státu z České republiky vyhoštěna,
c) u osoby, která uprchla do tohoto členského státu nebo se do něj
vrátila proto, že proti ní bylo vedeno v České republice trestní
řízení, a v tomto řízení bylo poté vydáno rozhodnutí, které má být v
tomto členském státu uznáno a vykonáno,
d) u osoby, která uprchla do tohoto členského státu nebo se do něj
vrátila proto, že proti ní bylo v České republice vydáno rozhodnutí,
které má být v tomto členském státu uznáno a vykonáno.

104/2013

§ 317 odst. 1

Zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
(1) Rozhodnutí zašle soud příslušnému orgánu jiného členského
státu spolu s osvědčením na stanoveném formuláři31) přeloženým
do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků tohoto
členského státu, nebo do jazyka, v němž tento členský stát
osvědčení podle svého prohlášení32) přijímá. K rozhodnutí a
osvědčení soud připojí také písemný souhlas osoby, vůči níž
rozhodnutí směřuje, je-li pro předání rozhodnutí požadován;
nevyžaduje-li se souhlas, připojí informaci o stanovisku této osoby,
je-li známo.

104/2013

§ 300 odst. 1
písm. a)

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho
uznání a výkonu pouze, pokud osoba, vůči níž takové rozhodnutí
směřuje, souhlasila s jeho zasláním do České republiky; tento
souhlas se nevyžaduje
a) v případě uvedeném v § 299 odst. 1 písm. a),

104/2013

§ 315 odst. 3
písm. a)

(3) Rozhodnutí lze do jiného členského státu zaslat pouze s
předchozím písemným souhlasem osoby, vůči níž směřuje; tento
souhlas se nevyžaduje
a) v případě uvedeném v odstavci 1 písm. a),

a) členskému státu státní příslušnosti odsouzené osoby, ve kterém tato
osoba žije;

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
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Čl. 6 odst. 2 písm. b)

Čl. 6 odst. 2písm. c)

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

b) členskému státu, do kterého bude odsouzená osoba vypovězena,
jakmile bude propuštěna z výkonu trestu, na základě příkazu k
vyhoštění nebo vypovězení obsaženém v rozsudku anebo v soudním
či správním rozhodnutí nebo v jiném opatření přijatém v důsledku
odsuzujícího rozsudku;

c) členskému státu, do kterého odsouzená osoba uprchla nebo se
jiným způsobem navrátila z důvodu trestního řízení vedeného proti ní
ve vydávajícím státě nebo v důsledku odsouzení ve vydávajícím státě.

L 327/39

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

104/2013

§ 300 odst. 1
písm. b)

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho
uznání a výkonu pouze, pokud osoba, vůči níž takové rozhodnutí
směřuje, souhlasila s jeho zasláním do České republiky; tento
souhlas se nevyžaduje
b) u osoby, která má být po výkonu trestu nebo ochranného
opatření do České republiky vyhoštěna na základě pravomocného
rozhodnutí vydaného v soudním nebo jiném řízení nebo opatření
vydaného v důsledku takového rozhodnutí,

104/2013

§ 315 odst. 3
písm. a)

104/2013

§ 300 odst. 1
písm. c)

104/2013

§ 300 odst. 1
písm. d)

104/2013

§ 315 odst. 3
písm. c)

104/2013

§ 315 odst. 3
písm. d)

(3) Rozhodnutí lze do jiného členského státu zaslat pouze s
předchozím písemným souhlasem osoby, vůči níž směřuje; tento
souhlas se nevyžaduje
a) v případě uvedeném v odstavci 1 písm. a),
b) u osoby, která má být po výkonu trestu nebo ochranného
opatření do tohoto členského státu z České republiky vyhoštěna
(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho
uznání a výkonu pouze, pokud osoba, vůči níž takové rozhodnutí
směřuje, souhlasila s jeho zasláním do České republiky; tento
souhlas se nevyžaduje
c) u osoby, která uprchla do České republiky nebo se do ní vrátila,
ačkoli bylo proti ní vedeno v jiném členském státu trestní řízení a v
tomto řízení bylo poté vydáno rozhodnutí, které má být v České
republice uznáno a vykonáno,
(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho
uznání a výkonu pouze, pokud osoba, vůči níž takové rozhodnutí
směřuje, souhlasila s jeho zasláním do České republiky; tento
souhlas se nevyžaduje
d) u osoby, která uprchla do České republiky nebo se do ní vrátila
poté, co proti ní bylo v jiném členském státu vydáno odsuzující
rozhodnutí, které má být v České republice uznáno a vykonáno.
(3) Rozhodnutí lze do jiného členského státu zaslat pouze s
předchozím písemným souhlasem osoby, vůči níž směřuje; tento
souhlas se nevyžaduje
c) u osoby, která uprchla do tohoto členského státu nebo se do něj
vrátila proto, že proti ní bylo vedeno v České republice trestní
řízení, a v tomto řízení bylo poté vydáno rozhodnutí, které má být v
tomto členském státu uznáno a vykonáno,
(3) Rozhodnutí lze do jiného členského státu zaslat pouze s
předchozím písemným souhlasem osoby, vůči níž směřuje; tento
souhlas se nevyžaduje
d) u osoby, která uprchla do tohoto členského státu nebo se do něj
vrátila proto, že proti ní bylo v České republice vydáno rozhodnutí,
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které má být v tomto členském státu uznáno a vykonáno.
3. Ve všech případech, kdy se odsouzená osoba ještě nachází ve 104/2013
§ 300 odst. 3
(3) Nevyžaduje-li se k převzetí rozhodnutí jiného členského státu
PT
vydávajícím státě, jí musí být umožněno vyjádřit své stanovisko ústně
souhlas dotčené osoby, soud při zvažování převzetí takového
nebo písemně. Pokud to vzhledem k věku odsouzené osoby nebo
rozhodnutí přihlédne k jejímu stanovisku, je-li známo.
jejímu fyzickému či psychickému stavu vydávající stát považuje za
nutné, přizná tuto možnost zákonnému zástupci této osoby.
Stanovisko odsouzené osoby se vezme v úvahu při rozhodování o
postoupení rozsudku společně s osvědčením. Pokud odsouzená osoba
využila možnosti podle tohoto odstavce, je její stanovisko předáno
vykonávajícímu státu, zejména pro účely čl. 4 odst. 4. Pokud
odsouzená osoba vyjádřila své stanovisko ústně, zajistí vydávající
stát, aby byl písemný záznam takového prohlášení k dispozici
vykonávajícímu státu.

Čl. 6 odst. 3

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

104/2013

Čl. 6 odst. 4

4. Příslušný orgán vydávajícího státu vyrozumí odsouzenou osobu v
jazyce, kterému tato osoba rozumí, že se rozhodl postoupit rozsudek
společně s osvědčením; k vyrozumění použije jednotný formulář
obsažený v příloze II. Nachází-li se odsouzená osoba v době vydání
uvedeného rozhodnutí ve vykonávajícím státě, zašle se tento formulář
vykonávajícímu státu, který ji patřičně vyrozumí.

Čl. 6 odst. 5

Čl. 7 odst. 1

L 327/39

Gestor

§ 315 odst. 4

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

(4) Osoba, vůči níž rozhodnutí směřuje, musí být před vyslovením
souhlasu poučena o jeho významu a následcích. Vyslovený souhlas
nelze vzít zpět. Není-li k zaslání rozhodnutí do jiného členského
státu vyžadován souhlas osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje, a tato
osoba se nachází na území České republiky, soud zjistí její
stanovisko.
(3) Soud doručí osobě, vůči níž rozhodnutí směřuje, na stanoveném
formuláři oznámení o tom, že zaslal rozhodnutí k uznání a výkonu
do jiného členského státu; nachází-li se tato osoba v tomto jiném
členském státu, soud zašle oznámení příslušnému orgánu jiného
členského státu za účelem jeho předání této osobě.

PT

5. Ustanovení odst. 2 písm. a) se nepoužije ve vztahu k Polsku jako
vydávajícímu nebo vykonávajícímu státu v případech, kdy je
rozsudek vynesen před uplynutím pěti let od 5. prosince 2011. Polsko
může kdykoli oznámit generálnímu sekretariátu Rady, že této
odchylky již nebude nadále využívat.

Irelevantní z hlediska implementace

NT

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 se uzná a uložený
trest vykoná podle podmínek tohoto rámcového rozhodnutí a bez
ověření oboustranné trestnosti:
- účast na zločinném spolčení,
- terorismus,

Irelevantní z hlediska implementace

NT

104/2013

§ 317 odst. 3
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- 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 [10],
- 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 při
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. 7 odst. 2

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

L 327/39

Gestor

2. Rada může kdykoli po konzultaci s Evropským parlamentem na
základě podmínek stanovených v čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské
unii jednomyslně rozhodnout o přidání dalších kategorií trestných
činů na seznam uvedený v odstavci 1 tohoto článku. Rada přezkoumá

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

Irelevantní z hlediska implementace

32008F0909

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

str. 13 z 36

NT

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Lhůta pro implementaci:

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

32008F0909

Název:

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
s přihlédnutím ke zprávě, která jí bude předložena podle čl. 29 odst. 5
tohoto rámcového rozhodnutí, zda by měl být tento seznam rozšířen
nebo pozměněn.

Čl. 7 odst. 3

3. U jiných trestných činů, než na které se vztahuje odstavec 1, může
vykonávající stát podmínit uznání rozsudku a výkon trestu 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.

Čl. 7 odst. 4

4. Každý členský stát může při přijetí tohoto 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 se zveřejní v
Úředním věstníku Evropské unie.

Čl. 8 odst. 1

Uznání rozsudku a výkon trestu
1. Příslušný orgán vykonávajícího státu uzná rozsudek postoupený v
souladu s článkem 4 a postupem podle článku 5 a neprodleně přijme
veškerá opatření nezbytná pro výkon trestu, nerozhodne-li se uplatnit
některý z důvodů pro odmítnutí uznání nebo výkonu stanovených v
článku 9.

Čl. 8 odst. 2

2. Je-li délka trestu neslučitelná s právem vykonávajícího státu, může
příslušný orgán vykonávajícího státu rozhodnout o přeměně trestu,
pouze pokud uvedený trest překračuje horní hranici trestu stanovenou
za obdobné trestné činy jeho vnitrostátním právem. Přeměněný trest
nesmí být nižší než horní hranice trestu stanoveného za obdobné

L 327/39

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

Irelevantní z hlediska implementace

NT

§ 305 odst. 1
písm. b)

Důvody pro neuznání rozhodnutí
(1) Soud neuzná rozhodnutí soudu 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

9534
104/2013

§ 306 odst. 1

Uznání
(1) Nejde-li o případ uvedený v § 302 odst. 2 nebo 3 nebo v § 304
odst. 1, anebo není-li dán důvod pro neuznání rozhodnutí jiného
členského státu, soud uzná takové rozhodnutí na území České
republiky a současně rozhodne, že se trest nebo ochranné opatření
uložené tímto rozhodnutím vykoná; ustanovení § 124 odst. 2 až 4
se přitom užijí obdobně.

PT

104/2013

§ 310 odst. 1

Výkon uznaného rozhodnutí
(1) Není-li dále stanoveno jinak, při výkonu trestu nebo ochranného
opatření se postupuje obdobně podle ustanovení hlavy dvacáté
první trestního řádu. Jakmile se rozhodnutí o uznání a výkonu
rozhodnutí jiného členského státu stane vykonatelným, předseda
senátu nařídí výkon trestu nebo ochranného opatření. Ustanovení §
130 odst. 2 se užije obdobně.

9534
104/2013

§ 306 odst. 1

Uznání
(1) Nejde-li o případ uvedený v § 302 odst. 2 nebo 3 nebo v § 304
odst. 1, anebo není-li dán důvod pro neuznání rozhodnutí jiného
členského státu, soud uzná takové rozhodnutí na území České
republiky a současně rozhodne, že se trest nebo ochranné opatření

104/2013
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trestné činy právem vykonávajícího státu.
uložené tímto rozhodnutím vykoná; ustanovení § 124 odst. 2 až 4
se přitom užijí obdobně.

Čl. 8 odst. 4

3. Je-li druh dotyčného trestu neslučitelný s právem vykonávajícího
státu, může jej příslušný orgán vykonávajícího státu přeměnit na trest
nebo opatření stanovené pro obdobné trestné činy v jeho vlastním
právu. Takový trest nebo opatření musí co nejvíce odpovídat trestu
uloženému ve vydávajícím státě, a trest proto nelze přeměnit na
peněžitý trest.

4. Přeměněný trest nezhorší trest uložený ve vydávajícím státě co do
druhu nebo délky.

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

§ 124 odst. 2
písm. b)

2) Současně s rozhodnutím o uznání cizozemského rozhodnutí soud
rozhodne, že se trest nebo ochranné opatření uložené cizozemským
rozhodnutím vykonají, přičemž
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.

9534
104/2013

§ 306 odst. 1

Uznání
(1) Nejde-li o případ uvedený v § 302 odst. 2 nebo 3 nebo v § 304
odst. 1, anebo není-li dán důvod pro neuznání rozhodnutí jiného
členského státu, soud uzná takové rozhodnutí na území České
republiky a současně rozhodne, že se trest nebo ochranné opatření
uložené tímto rozhodnutím vykoná; ustanovení § 124 odst. 2 až 4
se přitom užijí obdobně.

104/2013

§ 124 odst. 2,

(2) Současně s rozhodnutím o uznání cizozemského rozhodnutí
soud rozhodne, že se trest nebo ochranné opatření uložené
cizozemským 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

9534
104/2013

§ 306 odst. 2

(2) Přichází-li v úvahu alespoň částečné uznání a výkon rozhodnutí
jiného členského státu, soud uzná jeho rozhodnutí pouze pro
některý z trestných činů, jichž se rozhodnutí týká. V rozhodnutí o
uznání a výkonu v takovém případě stanoví, jaká poměrná část
trestu nebo ochranného opatření se vykoná v České republice.
Tento postup nesmí vést ke zvýšení výměry uloženého trestu nebo
ochranného opatření. Před rozhodnutím o částečném uznání a
výkonu rozhodnutí jiného členského státu si předseda senátu
vyžádá stanovisko příslušného orgánu jiného členského státu, zda s
takovým postupem souhlasí, nebo zda vezme rozhodnutí spolu s
osvědčením zpět.

104/2013

§ 124 odst. 3

(3) Přizpůsobení trestu nebo ochranného opatření nesmí zhoršit
postavení osoby, vůči níž cizozemské rozhodnutí směřuje, pokud
jde o jeho druh nebo délku.

104/2013

Čl. 8 odst. 3

L 327/39
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Čl. 9 odst. 1 písm. a)

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

Důvody k odmítnutí uznání a výkonu

L 327/39

Gestor

§ 305 odst. 5

(5) Soud dále nemusí uznat rozhodnutí jiného členského státu,
pokud toto rozhodnutí neobdržel, k tomuto rozhodnutí není
připojeno osvědčení na stanoveném formuláři, 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 republiky
přijmout. Před rozhodnutím o neuznání předseda senátu 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, soud neuzná rozhodnutí.

PT

104/2013

§ 302 odst. 2

PT

104/2013

§ 302 odst. 3

(2) Nejsou-li splněny podmínky pro převzetí rozhodnutí jiného
členského státu, soud 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.
(3) Nelze-li v řízení pokračovat z důvodu, který není důvodem pro
neuznání rozhodnutí, předseda senátu 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, soud 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.

a) osvědčení uvedené v článku 4 není úplné nebo zjevně neodpovídá
rozsudku a nebylo doplněno nebo opraveno v přiměřené lhůtě
stanovené příslušným orgánem vykonávajícího státu;

b) nejsou splněna kritéria stanovená v čl. 4 odst. 1;

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

9534
104/2013

1. Příslušný orgán vykonávajícího státu může odmítnout uznání
rozsudku a výkon trestu, pokud:

Čl. 9 odst. 1 písm. b)

MSp

Čl. 9 odst. 1 písm. c)

c) by byl výkon trestu v rozporu se zásadou překážky věci
pravomocně rozhodnuté;

104/2013

§ 305 odst. 1
písm. a)

Důvody pro neuznání rozhodnutí
(1) Soud neuzná rozhodnutí soudu jiného členského státu, pokud
a) uznání a výkon takového rozhodnutí by byly v rozporu s
překážkou věci pravomocně rozhodnuté,

PT

Čl. 9 odst. 1písm. d)

d) se rozsudek v případě uvedeném v čl. 7 odst. 3, a učinil-li
vykonávající stát prohlášení podle čl. 7 odst. 4, v případě uvedeném v
čl. 7 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 odmítnut z toho

104/2013

§ 305 odst. 1
písm. b)

Důvody pro neuznání rozhodnutí
(1) Soud neuzná rozhodnutí soudu jiného členského státu, pokud

PT

b) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle
práva České republiky; v případě trestných činů týkajících se daní,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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důvodu, že právo vykonávajícího státu neukládá stejný druh daně
poplatků, cel nebo měny nelze rozhodnutí jiného členského státu
nebo poplatku nebo neobsahuje stejná daňová, celní a devizová
neuznat pouze z toho důvodu, že právní předpisy České republiky
ustanovení jako právo vydávajícího státu;
neukládají tentýž druh daní, poplatků nebo cel nebo neobsahují
stejná ustanovení týkající se daní, poplatků, cel nebo měny jako
právní předpisy daného členského státu,

Čl. 9 odst. 1 písm. e)

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

e) je výkon trestu podle práva vykonávajícího státu promlčen;

9534
104/2013

L 327/39

Gestor

§ 305 odst. 1
písm. h)

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

Důvody pro neuznání rozhodnutí
(1) Soud neuzná rozhodnutí soudu jiného členského státu, pokud

PT

h) výkon trestu uloženého takovým rozhodnutím by byl podle
právního řádu České republiky promlčen, nebo
Čl. 9 odst. 1 písm. f)

f) právo vykonávajícího státu stanoví imunitu, která znemožňuje
výkon trestu;

104/2013

§ 305 odst. 1
písm. f)

Důvody pro neuznání rozhodnutí
(1) Soud neuzná rozhodnutí soudu jiného členského státu, pokud

PT

f) takové rozhodnutí bylo vydáno v řízení vedeném v nepřítomnosti
osoby, vůči níž směřuje, není-li dále stanoveno jinak,
Čl. 9 odst. 1 písm. g)

Čl. 9 odst. 1 písm. h)

g) byl trest uložen osobě, která podle práva vykonávajícího státu dosud
nemohla být z důvodu svého věku trestně odpovědná za čin, pro nějž
byl rozsudek vynesen;

104/2013

h) v okamžiku, kdy příslušný orgán vykonávajícího státu obdržel
rozsudek, zbývalo do konce výkonu trestu méně než šest měsíců;

104/2013

§ 305 odst. 1
písm. d)

Důvody pro neuznání rozhodnutí
(1) Soud neuzná rozhodnutí soudu jiného členského státu, pokud

PT

(d) osoba, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, by
nebyla podle právního řádu České republiky vzhledem k svému
věku odpovědná za trestný čin,
§ 305 odst. 1
písm. e)

Důvody pro neuznání rozhodnutí
(1) Soud neuzná rozhodnutí soudu jiného členského státu, pokud

PT

e) výměra dosud nevykonaného trestu nebo ochranného opatření
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,
Čl. 9 odst. 1 písm. i)

i) 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 místě 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;

104/2013

§ 305 odst. 1
písm. f)

Důvody pro neuznání rozhodnutí
(1) Soud neuzná rozhodnutí soudu jiného členského státu, pokud
f) takové rozhodnutí bylo vydáno v řízení vedeném v nepřítomnosti
osoby, vůči níž směřuje, není-li dále stanoveno jinak,
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104/2013
§ 305 odst. 3
(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.

Čl. 9 odst. 1písm. j)

Čl. 9 odst. 1písm. k)

Čl. 9 odst. 1písm. l)

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

j) vykonávající stát před přijetím rozhodnutí v souladu s čl. 12 odst. 1
podá žádost v souladu s čl. 18 odst. 3 a vydávající stát nedá v souladu
s čl. 18 odst. 2 písm. g) souhlas s tím, aby byla dotčená osoba stíhána,
odsouzena nebo jinak zbavena osobní svobody ve vykonávajícím
státě za jiný trestný čin, než kvůli kterému byla předána, a kterého se
dopustila před svým předáním;

104/2013

k) uložený trest zahrnuje opatření psychiatrické či zdravotní péče
nebo jiné opatření spojené se zbavením osobní svobody, které, aniž je
dotčen čl. 8 odst. 3, nemůže být vykonáno vykonávajícím státem s
ohledem na jeho právní řád či zdravotnický systém;

104/2013

l) se rozsudek týká trestného činu, který je podle práva
vykonávajícího státu považován za čin, který byl spáchán zcela nebo
z větší či podstatné části na jeho území nebo na místě rovnocenném

104/2013

L 327/39

Gestor

§ 305 odst. 1
písm. i)

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

Důvody pro neuznání rozhodnutí
(1) Soud neuzná rozhodnutí soudu jiného členského státu, pokud

PT

i) příslušný orgán jiného členského státu, který byl soudem požádán
o souhlas se stíháním osoby, vůči níž takové rozhodnutí směřuje,
nebo s výkonem trestu nebo ochranného opatření vůči takové osobě
v České republice pro jiný trestný čin spáchaný před jejím
předáním do České republiky než pro ten, pro který byla předána,
takový souhlas neudělil.
§ 305 odst. 1
písm. g)

Důvody pro neuznání rozhodnutí
(1) Soud neuzná rozhodnutí soudu jiného členského státu, pokud

PT

g) uložený trest nebo ochranné opatření zahrnují takové opatření
zdravotní péče, které nelze s ohledem na právní řád České
republiky nebo na její systém zdravotnictví v České republice
vykonat,
§ 305 odst. 4

(4) Soud 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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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jeho území.
nebo jiného plavidla nebo letadla anebo jiného vzdušného
dopravního prostředku, které jsou registrovány v České republice;
přitom zohlední zejména okolnosti spáchání skutku.

Čl. 9 odst. 2

2. Jakékoliv rozhodnutí podle odst. 1 písm. l) týkající se trestného
činu, který byl zčásti spáchán na území vykonávajícího státu nebo na
místě rovnocenném jeho území, přijme příslušný orgán
vykonávajícího státu za výjimečných okolností 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

§ 305 odst. 4

(4) Soud 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. 9 odst. 3

3. Než příslušný orgán vykonávajícího státu rozhodne o odmítnutí
uznání rozsudku a výkonu trestu, konzultuje v případech uvedených v
odst. 1 písm. a), b), c), i), k) a l) vhodným způsobem příslušný orgán
vydávajícího státu a v případě potřeby ho požádá o neprodlené
poskytnutí dalších nezbytných dodatkových informací.

104/2013

§ 305 odst. 6

(6) Jsou-li dány důvody pro neuznání rozhodnutí jiného členského
státu uvedené v odstavci 1 písm. a), f) nebo g) nebo v odstavci 4,
předseda senátu 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.

PT

Čl. 10 odst. 1

Částečné uznání a výkon
1. Pokud by mohl příslušný orgán vykonávajícího státu rozhodnout o
částečném uznání rozsudku nebo výkonu trestu, může předtím, než
rozhodne o odmítnutí rozsudku a výkonu celého trestu, konzultovat
příslušný orgán vydávajícího státu za účelem dosažení dohody podle
odstavce 2.

104/2013

§ 306 odst. 2

(2) Přichází-li v úvahu alespoň částečné uznání a výkon rozhodnutí
jiného členského státu, soud uzná jeho rozhodnutí pouze pro
některý z trestných činů, jichž se rozhodnutí týká. V rozhodnutí o
uznání a výkonu v takovém případě stanoví, jaká poměrná část
trestu nebo ochranného opatření se vykoná v České republice.
Tento postup nesmí vést ke zvýšení výměry uloženého trestu nebo
ochranného opatření. Před rozhodnutím o částečném uznání a
výkonu rozhodnutí jiného členského státu si předseda senátu
vyžádá stanovisko příslušného orgánu jiného členského státu, zda s
takovým postupem souhlasí, nebo zda vezme rozhodnutí spolu s
osvědčením zpět.

PT

Čl. 10 odst. 2

2. Příslušné orgány vydávajícího a vykonávajícího státu se mohou v
jednotlivých případech dohodnout na částečném uznání rozsudku a
výkonu trestu v souladu s podmínkami, které stanoví, pokud takové
uznání a výkon nezpůsobí prodloužení trestu. Pokud k takové dohodě
nedojde, musí být osvědčení vzato zpět.

9534
104/2013

§ 306 odst. 2

(2) Přichází-li v úvahu alespoň částečné uznání a výkon rozhodnutí
jiného členského státu, soud uzná jeho rozhodnutí pouze pro
některý z trestných činů, jichž se rozhodnutí týká. V rozhodnutí o
uznání a výkonu v takovém případě stanoví, jaká poměrná část
trestu nebo ochranného opatření se vykoná v České republice.
Tento postup nesmí vést ke zvýšení výměry uloženého trestu nebo
ochranného opatření. Před rozhodnutím o částečném uznání a
výkonu rozhodnutí jiného členského státu si předseda senátu
vyžádá stanovisko příslušného orgánu jiného členského státu, zda s
takovým postupem souhlasí, nebo zda vezme rozhodnutí spolu s
osvědčením zpět.

PT
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Čl. 11

Odklad uznání rozsudku
Uznání rozsudku lze ve vykonávajícím státě odložit v případě, že
osvědčení uvedené v článku 4 není úplné nebo zjevně neodpovídá
rozsudku, a to do doby, než bude v přiměřené lhůtě stanovené
vykonávajícím státem doplněno nebo opraveno.

Čl. 12 odst. 1

Rozhodnutí o výkonu trestu a lhůty
1. Příslušný orgán vykonávajícího státu co nejrychleji rozhodne o
uznání rozsudku a výkonu trestu a vyrozumí o tom vydávající stát,
včetně informací o jakémkoli rozhodnutí o přeměně trestu v souladu s
čl. 8 odst. 2 a 3.

Čl. 12 odst. 2

2. Pokud není dán důvod k odkladu podle článku 11 nebo čl. 23 odst.
3, musí být rozhodnutí o uznání rozsudku a výkonu trestu konečné do
90 dnů od obdržení rozsudku a osvědčení.

Čl. 12 odst. 3

3. Pokud příslušný orgán vykonávajícího státu ve výjimečných
případech nemůže dodržet lhůtu stanovenou v odstavci 2, neprodleně
o tom uvědomí jakýmkoli způsobem příslušný orgán vydávajícího
státu s uvedením důvodů prodlení a odhadované doby, která bude
zapotřebí k přijetí konečného rozhodnutí.

L 327/39

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

104/2013

§318 odst. 2

(2) Na žádost příslušného orgánu jiného členského státu se s ním
soud může dohodnout na částečném uznání a výkonu rozhodnutí a
na podmínkách takového uznání a výkonu; tento postup nesmí vést
k zvýšení výměry uloženého trestu nebo ochranného opatření.
Nedojde-li k dohodě, soud vezme rozhodnutí s osvědčením zpět.

9534
104/2013

§ 304 odst. 5

(5) V řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu
soud postupuje urychleně tak, aby mohl rozhodnout zpravidla do 90
dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí jiného členského státu spolu s
osvědčením. 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, předseda senátu o tom neprodleně uvědomí příslušný
orgán jiného členského státu a uvede důvody prodlení, včetně
předpokládané doby takového prodlení.

PT

104/2013

§ 304 odst. 4

(4) O nepravomocném rozhodnutí o uznání a výkonu předseda
senátu neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu;
v případě uznání a výkonu rozhodnutí jej informuje i o přeměně
druhu nebo výměry trestu nebo ochranného opatření a o důvodech
takové přeměny a v případě neuznání i o důvodech takového
postupu. Předseda senátu vyrozumí příslušný orgán jiného
členského státu i o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci.

PT

9534
104/2013

§ 304 odst. 5

(5) V řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu
soud postupuje urychleně tak, aby mohl rozhodnout zpravidla do 90
dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí jiného členského státu spolu s
osvědčením. 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, předseda senátu o tom neprodleně uvědomí příslušný
orgán jiného členského státu a uvede důvody prodlení, včetně
předpokládané doby takového prodlení.

PT

104/2013

§ 304 odst. 5

(5) V řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu
soud postupuje urychleně tak, aby mohl rozhodnout zpravidla do 90
dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí jiného členského státu spolu s
osvědčením. 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

PT
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dodržet, předseda senátu o tom neprodleně uvědomí příslušný
orgán jiného členského státu a uvede důvody prodlení, včetně
předpokládané doby takového prodlení.

Čl. 13

Čl. 14

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

Zpětvzetí osvědčení
Dokud nebyl ve vykonávajícím státě zahájen výkon trestu, může
vydávající stát vzít od tohoto státu rozsudek a osvědčení zpět, přičemž
uvede důvody, které ho k tomu vedly. Po zpětvzetí osvědčení již
vykonávající stát trest nevykoná.

Předběžné zatčení
Pokud se odsouzená osoba nalézá ve vykonávajícím státě, může
vykonávající stát na žádost vydávajícího státu před obdržením
rozsudku a osvědčení nebo před rozhodnutím o uznání rozsudku a
výkonu trestu zatknout odsouzenou osobu nebo přijmout jakékoli jiné
opatření, aby zajistil, že odsouzená osoba zůstane na jeho území až do
rozhodnutí o uznání rozsudku a výkonu trestu. Doba strávená ve

L 327/39

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

104/2013

§ 309

(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, předseda senátu
vezme zpětvzetí 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, soud bez zbytečného odkladu učiní
opatření směřující k upuštění od výkonu uznaného rozhodnutí. Bylli však již výkon trestu nebo ochranného opatření zahájen, soud o
tom informuje příslušný orgán jiného členského státu a upozorní
jej, že v takovém případě již nelze ke zpětvzetí rozhodnutí a
osvědčení přihlížet.
(3) Nachází-li se osoba, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu
směřuje, v uznávací vazbě, musí být v případě uvedeném v odstavci
1 a odstavci 2 větě první bez zbytečného odkladu propuštěna.

104/2013

§ 318 odst. 1

(1) Do doby zahájení výkonu trestu nebo ochranného opatření v
jiném členském státu na základě uznaného rozhodnutí může soud
vzít rozhodnutí s osvědčením zpět, zejména nepovažuje-li právní
předpisy jiného členského státu upravující zmírnění nebo předčasné
ukončení výkonu trestu nebo výkonu ochranného opatření za
dostačující z hlediska naplnění účelu trestu nebo ochranného
opatření.

104/2013

§ 318 odst. 2

(2) Na žádost příslušného orgánu jiného členského státu se s ním
soud může dohodnout na částečném uznání a výkonu rozhodnutí a
na podmínkách takového uznání a výkonu; tento postup nesmí vést
k zvýšení výměry uloženého trestu nebo ochranného opatření.
Nedojde-li k dohodě, soud vezme rozhodnutí s osvědčením zpět.

9534
104/2013

§ 303

(1) Ustanovení § 122 odst. 1 o uznávací vazbě se v tomto řízení
užije obdobně.
(2) Na žádost příslušného orgánu jiného členského státu může
předseda senátu vzít osobu, vůči níž rozhodnutí jiného členského
státu směřuje, do uznávací vazby i před zasláním rozhodnutí jiného
členského státu s osvědčením do České republiky za účelem jeho
uznání a výkonu, jsou-li splněny podmínky pro její vzetí do
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vazbě podle tohoto ustanovení nesmí vést k prodloužení trestu.
uznávací vazby a lze-li na základě informací uvedených v žádosti
důvodně předpokládat, že jsou splněny podmínky pro převzetí
rozhodnutí jiného členského státu. Nepovažuje-li předseda senátu
informace uvedené v žádosti za dostatečný podklad pro rozhodnutí
o vzetí osoby do uznávací vazby nebo není-li žádost přeložena do
českého jazyka, požádá příslušný orgán jiného členského státu o
jejich doplnění nebo o překlad.
(3) Osoba, jež byla vzata do vazby podle odstavce 2, musí být
ihned propuštěna z vazby, nebylo-li rozhodnutí jiného členského
státu s osvědčením doručeno soudu do 20 dnů ode dne vzetí této
osoby do uznávací vazby; tím řízení končí. Účinky doručení má i
doručení rozhodnutí jiného členského státu s osvědčením
ministerstvu, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, zastupitelskému
úřadu České republiky v cizím státu nebo Ministerstvu
zahraničních věcí.
(4) Příslušný orgán jiného členského státu je třeba neprodleně
vyrozumět o vzetí osoby do vazby, o jejím propuštění z vazby a o
lhůtě uvedené v odstavci 3.

Čl. 15 odst. 1

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

Předávání odsouzených osob

L 327/39

Gestor

104/2013

§ 316 odst. 1

104/2013

§ 316 odst. 2

104/2013

§ 311

104/2013

§ 319 odst. 1

1. Jestliže se odsouzená osoba nachází ve vydávajícím státě, musí být
předána do vykonávajícího státu v den, na kterém se příslušné orgány
vydávajícího a vykonávajícího státu dohodnou, a nejpozději 30 dní po
vydání konečného rozhodnutí vykonávajícího státu o uznání rozsudku
a výkonu trestu.

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

Žádost o vzetí do uznávací vazby
(1) Nachází-li se osoba, vůči níž rozhodnutí směřuje, v jiném
členském státu, může soud i před zasláním rozhodnutí k uznání a
výkonu požádat příslušný orgán tohoto členského státu o její vzetí
do uznávací vazby.
.
(2) Žádost o vzetí do uznávací vazby je třeba přeložit do úředního
jazyka nebo jednoho z úředních jazyků tohoto členského státu,
nebo do jazyka, v němž je tento stát ochoten žádost přijmout
Převzetí osoby z jiného členského státu
(1) Osobu, kterou jiný členský stát předal k výkonu trestu nebo
ochranného opatření, převezmou orgány Vězeňské služby na území
České republiky a dodají ji věznici nebo zařízení pro výkon
ochranného opatření. O tom neprodleně vyrozumí soud.

Předání osoby do jiného členského státu
(1) Nachází-li se osoba, vůči níž rozhodnutí směřuje, v České
republice, je třeba ji předat do jiného členského státu do 30 dnů od
právní moci rozhodnutí tohoto členského státu o uznání a výkonu.
Orgány Vězeňské služby tuto osobu předají příslušným orgánům
tohoto členského státu na jeho území.
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9534
2. Jestliže předání odsouzené osoby ve lhůtě stanovené v odstavci 1 104/2013
§ 319 odst. 2
(2) Pokud předání osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje, nemohlo být
PT
brání nepředvídané okolnosti, příslušné orgány vydávajícího a
ve stanovené lhůtě provedeno vzhledem k nepředvídaným
vykonávajícího státu se neprodleně vzájemně kontaktují. Předání se
okolnostem, bez zbytečného odkladu poté, co tyto okolnosti
uskuteční, jakmile tyto okolnosti pominou. Příslušný orgán
pominuly, se dohodne nový termín předání této osoby. V takovém
vydávajícího státu o tom neprodleně uvědomí příslušný orgán
případě je třeba tuto osobu předat do jiného členského státu do 10
vykonávajícího státu a dohodnou se na novém datu předání. V tomto
dnů od takto nově dohodnutého data předání.
případě se předání uskuteční do deseti dnů od takto sjednaného data.

Čl. 15 odst. 2

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

104/2013

§ 321 odst. 1

Žádost o povolení průvozu přes území jiného členského státu
(1) K podání žádosti o průvoz přes území jiného členského státu v
souvislosti se zajištěním výkonu rozhodnutí soudu České republiky
uvedeného v § 314 v jiném členském státu, je příslušné
ministerstvo. K žádosti připojí kopii osvědčení. Požádá-li o to stát
průvozu, je třeba kopii osvědčení opatřit překladem do jazyka,
který tento stát v žádosti uvede; na pořízení překladu se obdobně
užije § 141 odst. 3.

104/2013

§ 322 odst. 3

(3) V ostatním se na průvoz osoby přes území České republiky
obdobně užijí ustanovení části třetí hlavy V dílu 2, s výjimkou §
142 odst. 2 písm. a), e) a i).

2. Po obdržení žádosti o povolení průvozu uvědomí členský stát, který
byl dožádán o povolení průvozu, vydávající stát, pokud nemůže
zaručit, že odsouzená osoba nebude na jeho území stíhána nebo, s
výhradou odstavce 1, zadržena nebo jiným způsobem omezena na
svobodě pro trestný čin spáchaný před opuštěním území vydávajícího
státu nebo pro trest uložený před opuštěním tohoto území. V tomto
případě může vydávající stát vzít svou žádost zpět.

104/2013

§ 142 odst. 2
písm. h)

(2) Ministerstvo nepovolí průvoz osoby přes území České

Čl. 16 odst. 3

3. Členský stát, který byl dožádán o povolení průvozu, oznámí
stejným postupem své rozhodnutí, které přijme přednostně do jednoho
týdne ode dne, kdy žádost obdržel. Rozhodnutí může být odloženo,
dokud není členskému státu, který byl dožádán o povolení průvozu,
doručen překlad, je-li podle odstavce 1 vyžadován.

104/2013

§ 322 odst. 1

Čl. 16 odst. 4

4. Členský stát, který byl dožádán o povolení průvozu, může
odsouzenou osobu zbavit osobní svobody pouze po dobu nezbytnou k
průvozu přes jeho území.

104/2013

§ 143

Čl. 16 odst. 1

Čl. 16 odst. 2

Průvoz
1. Každý členský stát povolí v souladu se svým právem průvoz
odsouzené osoby přes své území k předání do vykonávajícího státu,
pokud mu byla společně se žádostí o povolení průvozu zaslána
vydávajícím státem kopie osvědčení uvedeného v článku 4. Žádost o
povolení průvozu a osvědčení lze zasílat jakýmkoli způsobem
umožňujícím vyhotovení písemného záznamu. Na žádost členského
státu, který byl dožádán o povolení průvozu, mu vydávající stát
poskytne překlad osvědčení do jednoho z jazyků, jež se uvedou ve
zmíněné žádosti a které členský stát, který byl dožádán o povolení
průvozu, přijímá.

L 327/39

republiky, jestliže
h) byl v České republice na osobu, o jejíž průvoz se žádá, vydán
příkaz k zadržení, příkaz k zatčení, příkaz k dodání do výkonu
trestu, evropský zatýkací rozkaz, zatýkací rozkaz vydaný podle
části páté hlavy II dílu 4 nebo byly učiněny soudem úkony
směřující k dodání osoby do výkonu ochranného opatření
spojeného se zbavením osobní svobody, nebo
Průvoz přes území České republiky
(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti jiného členského státu o
povolení průvozu osoby přes území České republiky do 7 dnů ode
dne, kdy mu byla taková žádost doručena v českém jazyce nebo v
jiném jazyce, který přijímá.
1) Jde-li o letecký průvoz osoby s plánovaným přistáním na území
České republiky, nepřesahuje-li předpokládaná délka průvozu 8
hodin a není-li plánováno opuštění prostoru letiště, je po dobu
průvozu osoba, o jejíž průvoz jde, omezena na osobní svobodě
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svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
orgány cizího státu, které ji doprovázejí, za pomoci orgánů Policie
České republiky.
(2) Pokud doba průvozu neplánovaně překročí 8 hodin nebo pokud
je zapotřebí opustit prostor letiště, orgány Policie České republiky
osobu převezmou od orgánů cizího státu, omezí ji na osobní
svobodě a sepíšou o tom protokol. O převzetí osoby a omezení její
osobní svobody bezodkladně vyrozumí státního zástupce krajského
státního zastupitelství, v obvodu jehož působnosti se nachází místo
přistání, a předají mu opis protokolu a další podklady, které státní
zástupce potřebuje, aby mohl podat návrh na vzetí osoby do
průvozní vazby. Státní zástupce podá takový návrh do 24 hodin od
přistání, jinak musí být osoba propuštěna na svobodu.
(3) O vzetí osoby do průvozní vazby rozhodne předseda senátu
krajského soudu, v obvodu jehož působnosti se nachází místo
přistání, a to do 24 hodin od podání návrhu. Ustanovení hlavy
čtvrté oddílu prvního trestního řádu se neužijí. Po rozhodnutí o
vzetí osoby do průvozní vazby stanoví ministerstvo státu, který o
povolení průvozu požádal, přiměřenou lhůtu, ne delší než 18 dnů
od přistání, k převzetí osoby a dokončení průvozu; pokud tak tento
stát v uvedené lhůtě neučinil, předseda senátu nařídí propuštění
osoby z průvozní vazby nejpozději poslední den této lhůty.
Propuštění osoby z průvozní vazby v souvislosti s dokončením
průvozu zajistí předseda senátu soudu, který rozhodl o průvozní
vazbě.
(4) V jiných případech než uvedených v odstavcích 1 a 2
ministerstvo před povolením průvozu podá Nejvyššímu soudu
návrh na rozhodnutí, že osoba, o jejíž průvoz jde, bude po dobu
průvozu přes území České republiky v průvozní vazbě. Nejvyšší
soud vyhoví takovému návrhu pouze v případě, že jsou splněny
podmínky stanovené mezinárodní smlouvou nebo není-li dán
některý z důvodů nepovolení průvozu. Ustanovení hlavy čtvrté
oddílu prvního trestního řádu se neužijí. Pokud Nejvyšší soud návrh
zamítne, ministerstvo průvoz nepovolí.
104/2013

L 327/39

§ 144

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

(1) Dojde-li v případě leteckého průvozu osoby bez plánovaného
přistání na území České republiky k neplánovanému přistání na
jejím území, orgány Policie České republiky osobu převezmou od
orgánů cizího státu, omezí ji na osobní svobodě a sepíšou o tom
protokol. O převzetí osoby a omezení její osobní svobody
bezodkladně vyrozumí státního zástupce krajského státního
zastupitelství, v obvodu jehož působnosti se nachází místo přistání,
a předají mu opis protokolu a další podklady, které státní zástupce
potřebuje, aby mohl podat návrh na vzetí osoby do průvozní vazby.
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Státní zástupce podá takový návrh do 24 hodin od neplánovaného
přistání, jinak musí být osoba propuštěna na svobodu. Návrh na
vzetí osoby do průvozní vazby státní zástupce nepodá a nařídí její
propuštění na svobodu, je-li zjevné, že nejsou splněny podmínky
stanovené mezinárodní smlouvou nebo je dán některý z důvodů
nepovolení průvozu osoby přes území České republiky uvedený v §
142 odst. 2 písm. a) až h).
(2) O vzetí osoby do průvozní vazby rozhodne předseda senátu
krajského soudu, v obvodu jehož působnosti se nachází místo
neplánovaného přistání, a to do 24 hodin od podání návrhu.
Ustanovení hlavy čtvrté oddílu prvního trestního řádu se neužijí. Jeli zjevné, že nejsou splněny podmínky stanovené mezinárodní
smlouvou nebo je dán některý z důvodů nepovolení průvozu osoby
přes území České republiky uvedený v § 142 odst. 2 písm. a) až h),
nařídí její propuštění na svobodu.
(3) Byla-li osoba vzata do průvozní vazby a není--li žádost o
povolení průvozu přes území České republiky doručena ve lhůtě 18
dnů od neplánovaného přistání, předseda senátu nařídí propuštění
osoby z průvozní vazby nejpozději poslední den této lhůty. Pokud
ministerstvo po doručení žádosti průvoz povolí, stanoví státu, který
o povolení průvozu požádal, přiměřenou lhůtu, ne delší než 18 dnů
od povolení průvozu, k převzetí osoby a dokončení průvozu;
neučinil-li tak tento stát v uvedené lhůtě, předseda senátu nařídí
propuštění osoby z průvozní vazby nejpozději poslední den této
lhůty. Propuštění osoby z průvozní vazby v souvislosti s
dokončením průvozu nebo nepovolením průvozu zajistí předseda
senátu soudu, který rozhodl o průvozní vazbě.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se přiměřeně užijí také tehdy,
jestliže v případě leteckého průvozu osoby přes území České
republiky, který byl povolen, došlo k neplánovanému přistání,
pokud po dobu delší než 8 hodin nelze v průvozu pokračovat,
anebo pokud je po takovém neplánovaném přistání zapotřebí
opustit prostor letiště, na kterém k neplánovanému přistání došlo.
Po vzetí osoby do průvozní vazby stanoví ministerstvo státu, který
o povolení průvozu přes území České republiky požádal,
přiměřenou lhůtu, ne delší než 18 dnů od neplánovaného přistání, k
převzetí osoby a dokončení průvozu.

Čl. 16 odst. 5

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

5. Žádost o povolení průvozu není nutná, jedná-li se o leteckou
přepravu bez plánovaného mezipřistání. Dojde-li však k
neplánovanému přistání, poskytne vydávající stát informace uvedené
v odstavci 1 do 72 hodin.

104/2013

L 327/39

Gestor

§ 321 odst. 2

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

(2) O povolení průvozu osoby přes území jiného členského státu
není třeba žádat v případě leteckého průvozu bez přistání na území
tohoto státu. Dojde-li v takovém případě k neplánovanému přistání
na území jiného členského státu, ministerstvo zašle tomuto
členskému státu žádost o povolení průvozu spolu s kopií osvědčení
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do 72 hodin od tohoto neplánovaného přistání.

Čl. 17 odst. 1

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

Právo rozhodné pro výkon

L 327/39

Gestor

104/2013

§ 142 odst. 4

104/2013

§ 310 odst. 1

218/2003
ve znění
77/2015

§ 88a odst. 4

1. Výkon trestu se řídí právem vykonávajícího státu. Pouze orgány
vykonávajícího státu jsou příslušné rozhodovat s výhradou odstavců 2
a 3 o postupech pro výkon trestu a stanovit veškerá s tím související
opatření, včetně důvodů pro předčasné nebo podmíněné propuštění.

Čl. 17 odst. 2

2. Příslušný orgán vykonávajícího státu započítá celou dobu zbavení
osobní svobody, která již byla vykonána v souvislosti s trestem, pro
který byl rozsudek vynesen, do celkové doby zbavení osobní
svobody, která má být vykonána.

104/2013

§ 130 odst. 2

Čl. 17 odst. 3

3. Příslušný orgán vykonávajícího státu informuje na žádost příslušný
orgán vydávajícího státu o platných pravidlech pro možné předčasné
nebo podmíněné propuštění. Vydávající stát může souhlasit s
použitím takových pravidel nebo může vzít osvědčení zpět.

104/2013

§ 318 odst. 1

Čl. 17 odst. 4

4. Členské státy mohou stanovit, že jakékoli rozhodnutí o předčasném
nebo podmíněném propuštění může rovněž zohlednit pravidla
vnitrostátního práva uvedená vydávajícím státem, podle kterých má

104/2013

§ 307

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

(4) Povolení průvozu osoby přes území České republiky není třeba
v případě leteckého průvozu bez přistání na území České republiky.
Výkon uznaného rozhodnutí
(1) Není-li dále stanoveno jinak, při výkonu trestu nebo ochranného
opatření se postupuje obdobně podle ustanovení hlavy dvacáté
první trestního řádu. Jakmile se rozhodnutí o uznání a výkonu
rozhodnutí jiného členského státu stane vykonatelným, předseda
senátu nařídí výkon trestu nebo ochranného opatření. Ustanovení §
130 odst. 2 se užije obdobně.
(4) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému sankci spojenou se
zbavením osobní svobody, které lze při splnění podmínek
stanovených zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních zaslat jinému členskému státu k uznání a výkonu
postupem podle části páté hlavy VIII dílu 2 zákona o mezinárodní
justiční spolupráci ve věcech trestních, je pravomocné rozhodnutí
soudu, kterým bylo uloženo trestní opatření nepodmíněného odnětí
svobody nebo bylo rozhodnuto o výkonu jeho zbytku, včetně
případů, kdy bylo rozhodnuto o výkonu podmíněně odloženého
trestního opatření odnětí svobody, o výkonu náhradního trestního
opatření odnětí svobody za nevykonané trestní opatření domácího
vězení nebo peněžité trestní opatření, nebo kterým bylo na
nepodmíněné odnětí svobody přeměněno trestní opatření obecně
prospěšných prací, nebo kterým byla uložena zabezpečovací
detence, ústavní ochranné léčení nebo ochranná výchova.
(2) Soud rozhodne o započítání části trestu uloženého uznaným
cizozemským rozhodnutím, která byla vykonána v cizím státu, do
trestu, který má být vykonán na území České republiky. Do
nepodmíněného trestu odnětí svobody se započte též doba strávená
v uznávací vazbě, ve vazbě pro týž skutek v cizím státu a doba
převozu k výkonu trestu do České republiky.
(1) Do doby zahájení výkonu trestu nebo ochranného opatření v
jiném členském státu na základě uznaného rozhodnutí může soud
vzít rozhodnutí s osvědčením zpět, zejména nepovažuje-li právní
předpisy jiného členského státu upravující zmírnění nebo předčasné
ukončení výkonu trestu nebo výkonu ochranného opatření za
dostačující z hlediska naplnění účelu trestu nebo ochranného
opatření.
Zohlednění práva jiného členského státu
Soud může v rozhodnutí o uznání a výkonu rozhodnutí jiného
členského státu stanovit, že budou na území České republiky
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osoba po určité době nárok na předčasné nebo podmíněné propuštění.
dodrženy lhůty pro podmíněné propuštění z výkonu
nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo předčasné ukončení
takového výkonu stanovené právem jiného členského státu. Jsou-li
takové lhůty přísnější než podle právního řádu České republiky, lze
v případě, kdy se vyžaduje souhlas podle § 300 odst. 1, rozhodnout
o tom, že budou dodrženy, pouze se souhlasem osoby, vůči níž
rozhodnutí jiného členského státu směřuje.

Čl. 18 odst. 1

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

Zásada speciality

L 327/39

Gestor

2. Odstavec 1 se nepoužije v těchto případech:

§ 313

Zásada speciality
Ustanovení § 198 se v tomto řízení užije obdobně; u důvodu
uvedeného v § 198 odst. 1 písm. e) postačuje, že dotčená osoba
souhlasila s předáním do České republiky, a nevyžaduje se, aby se
vzdala práva na uplatnění zásady speciality nebo aby vzdání se
tohoto práva bylo součástí jejího souhlasu s předáním do České
republiky.

104/2013

§ 198 odst. 1

(1) Předaná osoba nemůže být zbavena osobní svobody ani proti ní
nemůže být vedeno trestní stíhání ani na ní vykonán trest nebo
ochranné opatření pro jiný skutek spáchaný před předáním, než pro
který byla předána, ledaže

104/2013

§ 320

Zásada speciality
Požádal-li příslušný orgán jiného členského státu o souhlas se
stíháním osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje, nebo s výkonem
trestu nebo ochranného opatření takovou osobou v tomto členském
státu pro jiný skutek spáchaný před jejím předáním k výkonu trestu
nebo ochranného opatření, než pro ten, pro který byla předána,
postupuje soud obdobně podle § 216.

§ 198 odst. 1
písm. c)

(1) Předaná osoba nemůže být zbavena osobní svobody ani proti ní
nemůže být vedeno trestní stíhání ani na ní vykonán trest nebo
ochranné opatření pro jiný skutek spáchaný před předáním, než pro
který byla předána, ledaže
c) zdržuje se na území České republiky po uplynutí 45 dnů po svém
propuštění z vazby, z výkonu nepodmíněného trestu odnětí
svobody nebo po ukončení výkonu ochranného opatření spojeného
se zbavením osobní svobody, ačkoli měla možnost území České
republiky opustit,
d) předané osobě hrozí uložení pouze jiného trestu než
nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo uložení ochranného
opatření nespojeného se zbavením osobní svobody, a to i v případě,

9534
104/2013

a) pokud osoba neopustila území vykonávajícího státu ve lhůtě 45 dnů
od svého konečného propuštění, i když k tomu měla příležitost, nebo
vrátila-li se na toto území poté, co je opustila;

Čl. 18 odst. 2b)

b) pokud trestný čin nelze potrestat trestem odnětí svobody ani
ochranným opatřením spojeným se zbavením osobní svobody;

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

9534
104/2013

1. Osobu, která byla předána do vykonávajícího státu na základě
tohoto rámcového rozhodnutí, nelze stíhat, odsoudit ani jinak zbavit
osobní svobody za jiný trestný čin, než kvůli kterému byla předána a
kterého se dopustila před svým předáním.

Čl. 18 odst. 2a)

MSp

104/2013

§ 198 odst. 1
písm. d)
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že může za zákonem stanovených podmínek dojít k jejich změně na
nepodmíněný trest odnětí svobody nebo na ochranné opatření
spojené se zbavením osobní svobody,
c) pokud trestní řízení nevede k uplatnění opatření omezujícího 104/2013
§ 198 odst. 1
a) v rámci trestního stíhání nedojde k omezení nebo zbavení její
PT
osobní svobodu;
písm. a)
osobní svobody,

Čl. 18 odst. 2c)

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

L 327/39

Gestor

Čl. 18 odst. 2d)

d) pokud by odsouzené osobě mohl být uložen trest nebo opatření,
které není spojené se zbavením osobní svobody, zejména peněžitý
trest nebo opatření namísto takového trestu, i když tento trest nebo
opatření mohou vést k omezení její osobní svobody;

104/2013

§ 198 odst. 1
písm. d)

Čl. 18 odst. 2e)

e) pokud odsouzená osoba souhlasila s předáním;

104/2013

§ 198 odst. 1
písm. e)

Čl. 18 odst. 2f)

f) pokud se odsouzená osoba po svém předání výslovně vzdala práva
na uplatnění zásady speciality, pokud jde o určité trestné činy
spáchané před jejím předáním. Prohlášení o vzdání se tohoto práva
musí být učiněno před příslušnými justičními orgány vykonávajícího
státu a zaznamenáno do protokolu v souladu s vnitrostátním právem
tohoto státu. Uvedené prohlášení musí být vyjádřeno takovým
způsobem, aby bylo zřejmé, že je tato osoba učinila dobrovolně a s
plným vědomím důsledků. Za tímto účelem má tato osoba právo na
právního zástupce;

104/2013

ČL. 18 odst. 2g)

g) v jiných případech než uvedených v písmenech a) až f), jestliže
vydávající stát dá souhlas v souladu s odstavcem 3.

Čl. 18 odst. 3

3. Žádost o souhlas se podává příslušnému orgánu vydávajícího státu
společně s údaji uvedenými v čl. 8 odst. 1 rámcového rozhodnutí
2002/584/SVV a s překladem podle čl. 8 odst. 2 uvedeného
rozhodnutí. Souhlas se udělí, pokud existuje povinnost předání osoby
podle uvedeného rámcového rozhodnutí. Rozhodnutí musí být přijato
do 30 dnů od obdržení žádosti. V případech uvedených v článku 5
uvedeného rámcového rozhodnutí musí vykonávající stát poskytnout
stanovené záruky.

Čl. 19 odst. 1

Amnestie, milost, přezkum rozsudku

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

d) předané osobě hrozí uložení pouze jiného trestu než
nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo uložení ochranného
opatření nespojeného se zbavením osobní svobody, a to i v případě,
že může za zákonem stanovených podmínek dojít k jejich změně na
nepodmíněný trest odnětí svobody nebo na ochranné opatření
spojené se zbavením osobní svobody,
e) předaná osoba se vzdala práva na uplatnění zásady speciality,
případně vzdání se tohoto práva bylo součástí jejího souhlasu s
předáním do České republiky,

PT

§ 198 odst. 1
písm. f)

f) předaná osoba se po svém předání výslovně vzdala práva na
uplatnění zásady speciality, nebo

PT

104/2013

§ 198 odst. 1
písm. f)

g) příslušný orgán předávajícího státu udělil souhlas se stíháním
předané osoby nebo výkonem trestu nebo ochranného opatření.

PT

104/2013

§ 216 odst. 1
písm. a)

Rozšíření předání
(1) Ustanovení tohoto dílu se přiměřeně užijí na řízení o žádosti
jiného členského státu, jemuž byla předána osoba, o udělení
souhlasu a) se stíháním pro jiný skutek spáchaný před předáním,
než pro který byla předána,

PT

104/2013

§ 216 odst. 2

(2) K řízení o takové žádosti jsou příslušné orgány, které byly činné
v řízení o předání. O žádosti je třeba rozhodnout zpravidla do 30
dnů od doručení.

104/2013

§ 310 odst. 2

(2) Předseda senátu neprodleně učiní opatření směřující k upuštění
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Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
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Implementační předpisy ČR
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písm. a)
od výkonu uznaného rozhodnutí jiného členského státu, pokud
1. Amnestii nebo milost může udělit vydávající i vykonávající stát.
a) jej příslušný orgán jiného členského státu vyrozuměl o amnestii,
milosti nebo jiném rozhodnutí anebo opatření, v jehož důsledku se
uznané rozhodnutí stalo nevykonatelným, nebo

Čl. 19 odst. 2

2. Pouze vydávající stát může rozhodnout o žádosti o přezkum
rozsudku, jímž se ukládá trest, který se má vykonat podle tohoto
rámcového rozhodnutí.

104/2013

§ 308

Čl. 20 odst. 1

Informace poskytované vydávajícím státem

104/2013

§ 318 odst. 3

104/2013

§ 310 odst. 2
písm. a)

1. Příslušný orgán vydávajícího státu neprodleně uvědomí příslušný
orgán vykonávajícího státu o každém rozhodnutí nebo opatření, v
jehož důsledku přestává být trest vykonatelný ihned anebo po určitou
dobu.
Čl. 20 odst. 2

2. Příslušný orgán vykonávajícího stát ukončí výkon trestu, jakmile
jej o rozhodnutí nebo opatření uvedeném v odstavci 1 příslušný orgán

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

Odvolání a řízení o něm
(1) Odvoláním nelze napadnout důvody, pro které bylo rozhodnutí
jiného členského státu vydáno.
(2) Odvolací soud zruší napadený rozsudek, kterým bylo
rozhodnuto o
a) uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu, ačkoli
nebyly splněny podmínky pro jeho uznání a výkon, nebo
b) neuznání rozhodnutí jiného členského státu, ačkoli byly splněny
podmínky pro jeho uznání a výkon.
(3) Odvolací soud může napadený rozsudek zrušit také, bylo-li v
přezkoumávané části rozsudku porušeno jiné ustanovení tohoto
zákona, jestliže toto porušení mohlo mít vliv na správnost a
zákonnost přezkoumávané části rozsudku.
(4) Odvolací soud zruší napadený rozsudek a ukončí řízení, shledáli důvod uvedený v § 302 odst. 2 nebo 3. Shledá-li důvod uvedený
v § 302 odst. 3, nejprve o této skutečnosti vyrozumí příslušný orgán
jiného členského státu a požádá jej o vyjádření, zda na uznání a
výkonu takového rozhodnutí trvá, a to ve lhůtě, kterou za tímto
účelem stanoví. Řízení ukončí až v případě, že se příslušný orgán
jiného členského státu nevyjádří ve lhůtě nebo neuvede okolnosti,
které vyvracejí důvod, pro který nelze v řízení pokračovat.
(5) Ustanovení § 246 odst. 1 písm. c) a d), § 257 odst. 1 písm. a) až
c), odst. 2 a 3, § 258 odst. 1 písm. d) až f), § 259 odst. 3 a 5, § 260,
261, 263 a 265 trestního řádu se neužijí. Rozhoduje-li odvolací
soud rozsudkem, činí tak ve veřejném zasedání. Ustanovení § 304
odst. 2 věty druhé se užije obdobně.
(6) Vzal-li příslušný orgán jiného členského státu rozhodnutí spolu
s osvědčením zpět v průběhu řízení před odvolacím soudem,
postupuje odvolací soud obdobně podle § 309
(3) Soud neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského
státu o tom, že osobě, vůči níž rozhodnutí směřuje, byla v České
republice udělena milost nebo amnestie, nebo o jiném rozhodnutí,
opatření anebo skutečnosti, v jejichž důsledku se rozhodnutí stalo
nevykonatelným nebo vykonatelným jen částečně.

PT

(2) Předseda senátu neprodleně učiní opatření směřující k upuštění
od výkonu uznaného rozhodnutí jiného členského státu, pokud

PT
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vydávajícího státu uvědomí.
a) jej příslušný orgán jiného členského státu vyrozuměl o amnestii,
milosti nebo jiném rozhodnutí anebo opatření, v jehož důsledku se
uznané rozhodnutí stalo nevykonatelným, nebo

Čl. 21 písm. a)

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

Informace poskytované vykonávajícím státem

L 327/39

Gestor

§ 310 odst. 4

(4) Předseda senátu bez zbytečného odkladu rozhodne o tom, v jaké
části uznané rozhodnutí jiného členského státu vykonáno nebude,
jakmile jej příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí o
amnestii, milosti nebo jiném rozhodnutí anebo opatření, v jehož
důsledku se uznané rozhodnutí stalo zčásti nevykonatelným. Proti
tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

104/2013

§ 301 odst. 3

104/2013

§ 310 odst. 2
písm. b)

(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.
Obdobně podle věty první a druhé se postupuje i ohledně jiné
písemnosti obdržené před zasláním rozhodnutí jiného členského
státu.
(2) Předseda senátu neprodleně učiní opatření směřující k upuštění
od výkonu uznaného rozhodnutí jiného členského státu, pokud
b) osobu, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, nelze dodat do
výkonu trestu nebo ochranného opatření z důvodu jejího
neznámého pobytu.

104/2013

§ 304 odst. 3

(3) Nelze-li rozhodnutí o uznání a výkonu doručit osobě, vůči níž
rozhodnutí jiného členského státu směřuje, z důvodu jejího
neznámého pobytu, soud řízení ukončí a o jeho ukončení, včetně
uvedení důvodu takového postupu, neprodleně vyrozumí příslušný
orgán jiného členského státu, státního zástupce a obhájce

104/2013

§ 304 odst. 4

(4) O nepravomocném rozhodnutí o uznání a výkonu předseda
senátu neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu;
v případě uznání a výkonu rozhodnutí jej informuje i o přeměně
druhu nebo výměry trestu nebo ochranného opatření a o důvodech
takové přeměny a v případě neuznání i o důvodech takového
postupu. Předseda senátu vyrozumí příslušný orgán jiného
členského státu i o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci.

PT

9534
104/2013

§ 304 odst. 4

(4) O nepravomocném rozhodnutí o uznání a výkonu předseda
senátu neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu;

PT

a) o postoupení rozsudku a osvědčení příslušnému orgánu
odpovědnému za jeho výkon podle čl. 5 odst. 5;
b) o skutečnosti, že v praxi není možné trest vykonat, protože po
postoupení rozsudku a osvědčení vykonávajícímu státu nelze
odsouzenou osobu na území vykonávajícího státu nalézt; v tomto
případě nemá vykonávající stát povinnost výkon trestu provést;

Čl. 21 písm. c)

c) o konečném rozhodnutí o uznání rozsudku a výkonu trestu a o datu
tohoto rozhodnutí;

Čl. 21 písm. d)

d) o každém rozhodnutí o odmítnutí uznání rozsudku a výkonu trestu
podle článku 9 společně s odůvodněním takového rozhodnutí;

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

104/2013

Příslušný orgán vykonávajícího státu uvědomí bez odkladu jakýmkoli
způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu příslušný
orgán vydávajícího státu:

Čl. 21 písm. b)

MSp
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v případě uznání a výkonu rozhodnutí jej informuje i o přeměně
druhu nebo výměry trestu nebo ochranného opatření a o důvodech
takové přeměny a v případě neuznání i o důvodech takového
postupu. Předseda senátu vyrozumí příslušný orgán jiného
členského státu i o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci.

Čl. 21 písm. e)

e) o každém rozhodnutí o přeměně trestu podle čl. 8 odst. 2 nebo 3
společně s odůvodněním takového rozhodnutí;

Čl. 21 písm. f)

f) o každém rozhodnutí neprovést výkon trestu z důvodů uvedených v
čl. 19 odst. 1 společně s odůvodněním takového rozhodnutí;

Čl. 21 písm. g)

g) o počátku a konci doby podmíněného propuštění, je-li tak uvedeno
v osvědčení vydávajícího státu;

Čl. 21 písm. h)

9534
104/2013

L 327/39

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

§ 304 odst. 4

4) O nepravomocném rozhodnutí o uznání a výkonu předseda
senátu neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu;
v případě uznání a výkonu rozhodnutí jej informuje i o přeměně
druhu nebo výměry trestu nebo ochranného opatření a o důvodech
takové přeměny a v případě neuznání i o důvodech takového
postupu. Předseda senátu vyrozumí příslušný orgán jiného
členského státu i o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci.

PT

§ 310 odst. 5
písm. c)

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

104/2013

§ 310 odst. 5
písm. c)

c) podmíněném propuštění osoby, vůči níž rozhodnutí jiného
členského státu směřuje, včetně zkušební doby, a o nařízení výkonu
zbytku trestu, pokud z osvědčení vyplývá, že jiný členský stát
takovou informaci požaduje,

PT

h) o útěku odsouzené osoby z výkonu trestu;

104/2013

§ 310 odst. 5
písm. d)

(5) Předseda senátu bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný
orgán jiného členského státu o
d) útěku osoby, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje,
z výkonu trestu nebo ochranného opatření,

PT

Čl. 21 písm. i)

i) o výkonu trestu neprodleně po jeho ukončení.

104/2013

§ 310 odst. 5
písm. e)

5) Předseda senátu bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný
orgán jiného členského státu o
e) tom, že trest nebo ochranné opatření byly vykonány.

PT

čl. 22 odst. 1

Důsledky předání odsouzené osoby

104/2013

§ 318 odst. 4

(4) Po zahájení výkonu trestu nebo ochranného opatření v jiném

PT

9534
104/2013
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1. S výhradou odstavce 2 nesmí vydávající stát v provádění výkonu
členském státu na základě uznaného rozhodnutí nelze výkon trestu
trestu pokračovat, jakmile se začne s jeho výkonem ve vykonávajícím
nebo ochranného opatření v České republice zahájit nebo v něm
státě.
pokračovat s výjimkou případu, kdy byl soud příslušným orgánem
jiného členského státu vyrozuměn, že tato osoba z výkonu trestu
nebo ochranného opatření uprchla a tento stát nebude ve výkonu
pokračovat. V takovém případě se doba strávená v jiném členském
státu ve vazbě nebo ve výkonu trestu započte do trestu uloženého
soudem České republiky.
2. Právo na provedení výkonu trestu přechází zpět na vydávající stát 104/2013
§ 310 odst. 6
(6) Okamžikem obdržení informace uvedené v odstavci 5 písm. d)
PT
poté, co jej vykonávající stát uvědomí o částečném nevykonání trestu
příslušným orgánem jiného členského státu přechází právo vykonat
podle čl. 21 písm. h).
na osobě, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, trest
nebo ochranné opatření uložené uznaným rozhodnutím jiného
členského státu zpět na tento členský stát. V takovém případě se
výkon zbytku trestu nebo ochranného opatření na území České
republiky stává nepřípustným.

Čl. 22 odst. 2

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

Čl. 23 odst. 1

Jazyky
1. Osvědčení 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.

Čl. 23 odst. 2

2. S výhradou odstavce 3 se nevyžaduje žádný překlad rozsudku.

Čl. 23 odst. 3

3. Každý členský stát může při přijetí tohoto rámcového rozhodnutí
nebo později uvést v prohlášení, které bude uloženo u generálního
sekretariátu Rady, že může, jako vykonávající stát, bezodkladně po

L 327/39

Gestor

104/2013

§ 318 odst. 4

104/2013

§ 317 odst. 1

104/2013

§ 317 odst. 2

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

(4) Po zahájení výkonu trestu nebo ochranného opatření v jiném
členském státu na základě uznaného rozhodnutí nelze výkon trestu
nebo ochranného opatření v České republice zahájit nebo v něm
pokračovat s výjimkou případu, kdy byl soud příslušným orgánem
jiného členského státu vyrozuměn, že tato osoba z výkonu trestu
nebo ochranného opatření uprchla a tento stát nebude ve výkonu
pokračovat. V takovém případě se doba strávená v jiném členském
státu ve vazbě nebo ve výkonu trestu započte do trestu uloženého
soudem České republiky.
Zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
(1) Rozhodnutí zašle soud příslušnému orgánu jiného členského
státu spolu s osvědčením na stanoveném formuláři přeloženým do
úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků tohoto členského
státu, nebo do jazyka, v němž tento členský stát osvědčení podle
svého prohlášení32) přijímá. K rozhodnutí a osvědčení soud připojí
také písemný souhlas osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje, je-li pro
předání rozhodnutí požadován; nevyžaduje-li se souhlas, připojí
informaci o stanovisku této osoby, je-li známo.

PT

Nerelevantní z hlediska implementace

NT

(2) Na žádost příslušného orgánu jiného členského státu poskytne
soud dodatkové informace a doplnění potřebná pro účely uznání a
výkonu rozhodnutí. Požaduje-li jiný členský stát překlad rozhodnutí

PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Název:

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
obdržení rozsudku a osvědčení požádat, pokud shledává obsah
nebo jeho podstatné části do úředního jazyka tohoto členského státu
osvědčení nedostatečným pro rozhodnutí o výkonu trestu, aby byl
nebo jiného členského státu, je třeba mu zaslat též překlad
rozsudek nebo jeho podstatné části doplněn překladem do úředního
rozhodnutí nebo jeho podstatné části.
jazyka nebo jednoho z úředních jazyků vykonávajícího státu anebo do
jednoho či více jiných úředních jazyků orgánů Evropské unie. Taková
žádost je učiněna po konzultaci, je-li to nezbytné, mezi příslušnými
orgány vydávajícího a vykonávajícího státu za účelem označení
podstatných částí rozsudků, které mají být přeloženy.
Rozhodnutí o uznání rozsudku a výkonu trestu může být odloženo do
doby, než vydávající stát předá překlad vykonávajícímu státu nebo
než je překlad pořízen, rozhodne-li se vykonávající stát přeložit
rozsudek na vlastní náklady.

Čl. 24

Čl. 25

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

Náklady
Náklady vyplývající z uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí, s
výjimkou nákladů na předání odsouzené osoby do vykonávajícího
státu a nákladů vzniklých výlučně na výsostném území vydávajícího
státu, nese vykonávající stát.

Výkon trestů v návaznosti na evropský zatýkací rozkaz
Aniž je dotčeno rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV, použijí se
ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí, jsou-li slučitelná s
uvedeným rámcovým rozhodnutím, obdobně na výkon trestů v
případech, kdy se členský stát zavázal provést výkon trestu v
případech podle čl. 4 odst. 6 uvedeného rámcového rozhodnutí, nebo
v případech, kdy podle čl. 5 odst. 3 uvedeného rámcového rozhodnutí
podmínil předání tím, že daná osoba bude vrácena k výkonu trestu do

L 327/39

Gestor

104/2013

§ 304 odst. 1

104/2013

§ 312 odst. 1

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

Rozhodnutí o uznání a výkonu
(1) Předseda senátu může požádat příslušný orgán jiného členského
státu, aby mu v jím stanovené lhůtě zaslal překlad rozhodnutí nebo
jeho podstatných částí, jež se týkají osoby, vůči níž takové
rozhodnutí směřuje, do českého jazyka, popřípadě nezbytné
dodatkové informace. Z důvodů hodných zvláštního zřetele si
překlad takového rozhodnutí nebo jeho podstatných částí může
opatřit soud sám. Nezašle-li jiný členský stát překlad rozhodnutí
nebo jeho podstatných částí nebo dodatkové informace ve
stanovené lhůtě, aniž by uvedl podstatné důvody, pro které tak
neučinil, soud 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.
(1) Náklady řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského
státu, s výjimkou nákladů na dopravení osoby, vůči níž takové
rozhodnutí směřuje, do České republiky, nese Česká republika.

PT

.
104/2013

§ 319 odst. 3

104/2013
ve znění
57/2017

§ 215 odst. 5

(3) Náklady spojené s předáním osoby, vůči níž rozhodnutí
směřuje, do jiného členského státu nese Česká republika
(5) K uznání a výkonu vykonatelného rozhodnutí vyžadujícího
státu je příslušný soud, který v prvním stupni rozhodoval, zda se
osoba předá. Přitom postupuje přiměřeně podle části třetí hlavy IV
dílu 1 oddílů 1 až 3, s výjimkou ustanovení § 119, § 121 odst. 1 až
4, § 122 odst. 2 až 4, § 123 odst. 3, § 127 odst. 1, 2 a 7, § 128, 129,
134 a 135; namísto rozhodnutí o zamítnutí návrhu ministerstva
podle § 125 odst. 1 a § 127 odst. 6 rozhodne o zamítnutí uznání
rozhodnutí vyžadujícího státu. Pokud jiný členský stát uplatňuje

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Název:

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
dotyčného členského státu, aby se vyloučila její beztrestnost.
právní předpisy k provedení příslušného právního předpisu
Evropské unie9), postupuje soud přiměřeně podle hlavy VIII. V
případě občana jiného členského státu s trvalým pobytem na území
České republiky, který byl předán do jiného členského státu na
základě ujištění podle § 203 odst. 6, nebo ohledně něhož bylo
rozhodnuto o nepředání do jiného členského státu z důvodu
uvedeného v § 205 odst. 2 písm. b), se § 120 odst. 1 písm. i) neužije
a souhlas soudu podle § 299 odst. 3 se považuje za udělený.
Vztah k jiným dohodám a ujednáním
Irelevantní z hlediska implementace
NT
1. Aniž je dotčeno jejich uplatňování mezi členskými státy a třetími
státy a jejich přechodné uplatňování podle článku 28, nahrazuje toto
rámcové rozhodnutí ode dne 5. prosince 2011 odpovídající ustanovení
následujících úmluv platná pro vztahy mezi členskými státy:
- Evropskou úmluvu o předávání odsouzených osob ze dne 21. března
1983 a dodatkový protokol k ní ze dne 18. prosince 1997,
- Evropskou úmluvu o mezinárodní platnosti trestních rozsudků ze
dne 28. května 1970,
- hlavu III kapitolu 5 Úmluvy ze dne 19. června 1990 k provedení
Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném
odstraňování kontrol na společných hranicích,
- Úmluvu mezi členskými státy Evropských společenství o výkonu
cizích trestních rozsudků ze dne 13. listopadu 1991.

Čl. 26 odst. 1

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

L 327/39

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

Čl. 26 odst. 2

2. Členské státy mohou nadále uplatňovat dvoustranné nebo
mnohostranné dohody nebo ujednání platné po 27. listopadu 2008,
pokud tyto dohody nebo ujednání umožňují prohloubit nebo rozšířit
cíle tohoto rámcového rozhodnutí a pomáhají dále zjednodušit nebo
usnadnit postupy pro výkon trestů.

Irelevantní z hlediska implementace

NT

Čl. 26 odst. 3

3. Členské státy mohou po 5. prosinci 2008 uzavírat dvoustranné nebo
mnohostranné dohody nebo ujednání, pokud tyto dohody nebo
ujednání umožňují prohloubit nebo rozšířit ustanovení tohoto
rámcového rozhodnutí a pomáhají dále zjednodušit nebo usnadnit
postupy pro výkon trestů.

Irelevantní z hlediska implementace

NT

Čl. 26 odst. 4

4. Do 5. 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 podle odstavce 3 do tří měsíců od jejich
podpisu.

Nerelevantní z hlediska implementace

NT

Čl. 27

Územní působnost
Toto rámcové rozhodnutí se vztahuje na Gibraltar.

Irelevantní z hlediska implementace

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32008F0909

L 327/39

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

Název:

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU

Čl. 28 odst. 1

Přechodná ustanovení
1. Žádosti obdržené před 5. prosincem 2011 se i nadále řídí
stávajícími právními předpisy o předávání odsouzených osob. Žádosti
obdržené po tomto datu se řídí předpisy, které přijmou členské státy k
provedení tohoto rámcového rozhodnutí.

Irelevantní z hlediska implementace

NT

Čl. 28 odst. 2

2. Členský stát však může při přijetí tohoto rámcového rozhodnutí
učinit prohlášení, že v případech, kdy bylo vydáno konečné
rozhodnutí přede dnem, který stanoví, použije jako vydávající či
vykonávající stát nadále stávající právní předpisy o předávání
odsouzených osob platné před 5. prosincem 2011. Pokud je učiněno
takové prohlášení, použijí se uvedené předpisy v daných případech ve
vztahu ke všem ostatním členským státům bez ohledu na to, zda tyto
státy učinily stejné prohlášení. Dotyčné datum nesmí být pozdější než
5. prosinec 2011. Uvedené prohlášení se zveřejní v Úředním věstníku
Evropské unie. Lze je kdykoli odvolat.

Irelevantní z hlediska implementace

NT

Čl. 29 odst. 1

Provedení
1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s
tímto rámcovým rozhodnutím do 5. prosince 2011.

Irelevantní z hlediska implementace

NT

Čl. 29 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. Na základě
zprávy vypracované s pomocí těchto údajů Komisí posoudí Rada do
5. prosince 2012, do jaké míry dosáhly členské státy souladu s tímto
rámcovým rozhodnutím.

Irelevantní z hlediska implementace

NT

Čl. 29 odst. 3

3. Generální sekretariát Rady oznámí členským státům a Komisi
oznámení nebo prohlášení učiněná podle čl. 4 odst. 7 a čl. 23 odst. 1
nebo 3.

Irelevantní z hlediska implementace

NT

Čl. 29 odst. 4

4. Aniž je dotčen čl. 35 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii, členský stát,
který měl opakované obtíže při uplatňování článku 25 tohoto
rámcového rozhodnutí, jež nebyly vyřešeny prostřednictvím
dvoustranných konzultací, o nich uvědomí Radu a Komisi. Komise na
základě těchto informací a jakýchkoli jiných jí dostupných informací
vypracuje zprávu společně s podněty, které bude považovat za
vhodné, k vyřešení těchto obtíží.

Irelevantní z hlediska implementace

NT

Čl. 29 odst. 5

5. Do 5. prosince 2013 vypracuje Komise na základě obdržených
informací zprávu společně s podněty, které bude považovat za

Irelevantní z hlediska implementace

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
vhodné. Rada na základě jakékoli zprávy a podnětu Komise
přezkoumá zejména článek 25 s ohledem na to, zda má být nahrazen
konkrétnějšími ustanoveními.

Čl. 30

5. 12. 2011

Úřední věstník

Celex:

L 327/39

Gestor

Vstup v platnost
Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v
Úředním věstníku Evropské unie.

MSp

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

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.
1.
2.
3.
4.

218/2003
104/2013
77/2015
57/2017

Název předpisu

Účinnost předpisu

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
Zákon č. 104/2014 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Zákon č. 77/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony
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

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy)
Poř.č Číslo ID Předkladatel
.

1.

9224

MSp

2.

9534

MSp

Název návrhu předpisu

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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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1. 1. 2004
1. 1. 2014
1. 5. 2015
1. 5. 2017

Předpokládané
datum
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 1 odst. 1

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Cíle a oblast působnosti

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

104/2013

§ 323

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.

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 1 odst. 2
písm. a)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

2. Toto rámcové rozhodnutí se vztahuje pouze na
a) uznávání rozsudků a případně rozhodnutí o probaci;

104/2013

104/2013

Čl. 1 odst. 2
písm. b)

b) předání odpovědnosti za dohled nad probačními opatřeními a
alternativními tresty;

104/2013

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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).
§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
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.
§ 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.
§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

104/2013

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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
§ 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.
§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
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.

§ 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
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

104/2013

104/2013

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.

§ 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.
§ 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.
Irelevantní z hlediska implementace
NT

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;

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
práva a zachovávat základní právní zásady zakotvené v článku 6

Irelevantní z hlediska implementace

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Definice

104/2013

§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
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.

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.
§ 336 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu k uznání a
písm. 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,
…
§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
písm. b)
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,
...

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Smlouvy o Evropské unii.
Čl. 2 odst. 1
písm. a)

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

Čl. 2 odst. 1
písm. b)

b) podmíněný trest;

104/2013

104/2013

§ 336 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu k uznání a
písm. b)
výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnuto o

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 2 odst. 1písm.
c)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Citace ustanovení

c) podmíněné odsouzení;

Číslo Sb. / ID

104/2013

104/2013

Čl. 2 odst. 1
písm. d)

d) alternativní trest;

104/2013

104/2013

104/2013

104/2013

104/2013

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

…
b) stanovení dohledu nebo uložení přiměřených omezení nebo
povinností podmíněně odsouzenému,
…
§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
písm. c)
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
…
§ 336 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu k uznání a
písm. c)
výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnuto o
…
c) podmíněném upuštění od potrestání za současného stanovení dohledu,
…
§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
písm. d)
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.
§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu k uznání a
písm. e)
výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnuto o
…
e) uložení trestu obecně prospěšných prací,
….
§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu k uznání a
písm. f)
výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnuto o
…
f) uložení trestu zákazu činnosti,
…
§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu k uznání a
písm. g)
výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnuto o
…
…
g) uložení trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
akce, nebo
…
§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu k uznání a
písm. h)
výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnuto o

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

…
h) uložení ambulantního ochranného léčení.
§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
písm. b)
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,
...
§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
písm. c)
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
…
§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
písm. d)
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.

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

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

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

Čl. 2 odst. 5
písm. a)

5) "rozhodnutím o probaci" rozsudek nebo pravomocné rozhodnutí
příslušného orgánu vydávajícího státu přijaté na základě rozsudku,

104/2013

§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
písm. a)
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,
…

104/2013

§ 323 odst. 3 (3) Podle tohoto dílu se postupuje i při uznání a výkonu pravomocného
a4
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

a) jímž je rozhodnuto o podmíněném propuštění nebo

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

104/2013

Čl. 2 odst. 5
písm. b)

b) jež ukládá probační opatření;

104/2013

104/2013

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.

§ 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
§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
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.
§ 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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

104/2013

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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.

§ 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.
§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
písm. a)
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,

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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 2 odst. 7

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

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

104/2013

Čl. 2 odst. 8

8) "vydávajícím státem" členský stát, ve kterém je rozsudek vynesen;

Čl. 2 odst. 9

9) "vykonávajícím státem" členský stát, ve kterém se provádí dohled

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
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.
§ 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.
Irelevantní z hlediska implementace
NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 3 odst. 1

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

nad probačními opatřeními a alternativními tresty v návaznosti na
rozhodnutí v souladu s článkem 8.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Určení příslušných orgánů

Vyhodnocení *

Irelevantní z hlediska implementace

NT

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.
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

104/2013

1. Toto rámcové rozhodnutí se vztahuje na tyto probační opatření
nebo alternativní tresty:

a) informovat příslušný orgán o změně místa pobytu nebo výkonu
práce,

a) povinnost odsouzené osoby informovat určitý orgán o každé změně
bydliště nebo pracoviště;

Čl. 4 odst. 1
písm. b)

b) povinnost zdržet se návštěv určitých lokalit, míst nebo vymezených
oblastí ve vydávajícím nebo vykonávajícím státě;

§ 324 odst. 1 (1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání PT
písm. a)
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:

...
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.

104/2013

§ 324 odst. 1 (1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání PT
písm. b)
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:
…
b) zdržet se návštěv určitých míst,
...

104/2013

§ 336 odst. 2 (2) Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) lze zaslat jinému

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 4 odst. 1
písm. c)

Čl. 4 odst. 1
písm. d)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

c) omezení vztahující se k možnosti opustit území vykonávajícího
státu;

d) příkazy týkající se chování, bydliště, vzdělávání a školení, způsobů
trávení volného času nebo stanovící omezení či způsoby výkonu
zaměstnání;

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.

§ 324 odst. 1 (1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání PT
písm. c)
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:
…
c) zákaz vycestovat,
…

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.

104/2013

§ 324 odst. 1 (1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání PT
písm. d)
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:
…
d) zákaz činnosti,
…
§ 324 odst. 1 (1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání
písm. e)
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,
…
§ 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.

104/2013

e) povinnost hlásit se ve stanovené době určenému orgánu;

Implementační předpisy ČR

104/2013

104/2013

Čl. 4 odst. 1
písm. e)

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

104/2013

104/2013

§ 324 odst. 1 (1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání PT
písm. f)
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:
…
f) hlásit se ve stanovené době příslušnému orgánu,
…
§ 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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu.
Čl. 4 odst. 1
písm. f)

Čl. 4 odst. 1
písm. g)

f) povinnost zdržet se styku s určitými osobami;

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 (1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání PT
písm. g)
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:
…
g) zdržet se styku s určitými osobami,
…

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.

104/2013

§ 324 odst. 1 (1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání PT
písm. h)
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,
…
§ 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.

104/2013

Čl. 4 odst. 1
písm. h)

h) povinnost finančně nahradit škodu způsobenou trestným činem a
povinnost prokázat splnění této povinnosti;

104/2013

104/2013

Čl. 4 odst. 1
písm. i)

i) povinnost vykonat obecně prospěšnou práci;

104/2013

104/2013

§ 324 odst. 1 (1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání PT
písm. i)
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:
…
i) nahradit poškozenému škodu způsobenou trestným činem,
...
§ 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.
§ 324 odst. 1 (1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání PT
písm. j)
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:
…
j) vykonat obecně prospěšné práce,
…
§ 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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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

104/2013

Čl. 4 odst. 1
písm. k)

Čl. 4 odst. 2

Čl. 5 odst. 1

k) povinnost podrobit se léčení nebo léčbě závislosti na návykových
látkách.

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.
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.

§ 324 odst. 1 (1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání PT
písm. k)
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,
…
§ 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.

104/2013

§ 324 odst. 1 (1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho uznání PT
písm. l)
a výkonu, pokud ukládá některé z těchto omezení nebo povinností:
…
l) podrobit se léčení závislosti na návykových látkách.

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.

9534

104/2013

§ 337 odst. 1

Irelevantní z hlediska implementace

NT

Zaslání rozhodnutí

PT

(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 3

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

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

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

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.

§ 337 odst. 1

Zaslání rozhodnutí

PT

(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.
Podmínky pro převzetí rozhodnutí

§ 324 odst. 1

PT

(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.
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

104/2013

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.

Čl. 6 odst. 1

Postoupení rozsudku a případně rozhodnutí o probaci

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.

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

České republiky.

§ 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.

9534
Irelevantní z hlediska implementace

NT

104/2013

§ 337 odst. 2 (2) Rozhodnutí zašle soud příslušnému orgánu jiného členského státu PT
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.

104/2013

§ 337 odst. 1

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.
Čl. 6 odst. 2

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

104/2013

Zaslání rozhodnutí

PT

(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.
§ 337 odst. 2 (2) Rozhodnutí zašle soud příslušnému orgánu jiného členského státu
spolu s osvědčením na stanoveném formuláři34) přeloženým do úředního

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

104/2013

jazyka nebo jednoho z úředních jazyků tohoto členského státu, nebo do
jazyka, v němž tento stát osvědčení podle svého prohlášení35) přijímá.
§ 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 PT
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.

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 PT
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.

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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 6 odst. 5

Čl. 6 odst. 6

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

5. Příslušný orgán vydávajícího státu postoupí rozsudek a případně
rozhodnutí o probaci společně s osvědčením uvedeným v odstavci 1
vždy jen jednomu vykonávajícímu státu.

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.

9534
104/2013

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
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služby činným v oblasti práce s odsouzenými osobami,
l) podrobit se léčení závislosti na návykových látkách.

§ 337 odst. 1

Zaslání rozhodnutí

PT

(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.
104/2013

§ 337 odst. 4 (4) Ministerstvo poskytne na žádost soudu součinnost při zjištění PT
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.

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 PT
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.

Čl. 7 odst. 1

Důsledky pro vydávající stát

104/2013

§ 327 odst. 5 (5) O nepravomocném rozhodnutí o uznání a výkonu samosoudce PT
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

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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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opatřeními nebo alternativními tresty, ani pro přijímání dalších
opatření uvedených v čl. 14 odst. 1.
104/2013

Čl. 7 odst. 2
písm. a)

2. Působnost uvedená v odstavci 1 přechází zpět na vydávající stát,

9534
104/2013

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
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jiného členského státu i o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci.

§ 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.

§ 339 odst. 2 (2) Po zahájení výkonu uznaného rozhodnutí v jiném členském státu lze PT
písm. a)
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,
…
§ 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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 7 odst. 2
písm. b)

b) v případech uvedených v čl. 14 odst. 3 ve spojení s čl. 14 odst. 5;

9534
104/2013

Čl. 7 odst. 2
písm. c)

c) v případech uvedených v článku 20.

9534
104/2013
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§ 339 odst. 2 (2) Po zahájení výkonu uznaného rozhodnutí v jiném členském státu lze PT
písm. b)
výkon takového rozhodnutí v České republice zahájit nebo v něm
pokračovat pouze, pokud
…
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,

§ 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.

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.
§ 333 odst. 4 (4) Samosoudce neprodleně učiní opatření směřující k upuštění od
písm. b)
výkonu uznaného rozhodnutí jiného členského státu, pokud
…
b) osobu, vůči níž takové rozhodnutí směřuje, nelze nalézt na území
České republiky,
…
§ 333 odst. 4 (4) Samosoudce neprodleně učiní opatření směřující k upuštění od

104/2013

104/2013

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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písm. c)

104/2013

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.

9534
104/2013
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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,
…

§ 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.

§ 329

Uznání

PT

(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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zbavením osobní svobody, nebo o podmíněném upuštění od potrestání,
se vždy uzná také toto rozhodnutí soudu.

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.

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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32008F0947.doc

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

str. 22 z 56

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(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
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
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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rozhodnutí.

104/2013

§ 330

(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.
(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
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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.

Čl. 8 odst. 2

Čl. 9 odst. 1

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.

Přeměna probačních opatření a alternativních trestů

9534
104/2013

2. Pokud byly probační opatření, alternativní trest nebo probační doba
přeměněny z toho důvodu, že jejich délka přesahovala maximální

Rozhodnutí o uznání a výkonu

PT

(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.
104/2013

§ 330 odst. 1 (1) Současně s rozhodnutím o uznání samosoudce rozhodne, že se trest, PT
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.

104/2013

§ 330 odst. 1 (1) Současně s rozhodnutím o uznání samosoudce rozhodne, že se trest, PT
písm. b)
ochranné opatření, dohled, přiměřené omezení nebo přiměřená

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.

Čl. 9 odst. 2

§ 327 odst. 1
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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,
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 PT
omezení nebo přiměřené povinnosti nesmí zhoršit postavení osoby, vůči
níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje.

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

PT

(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.

Čl. 10 odst. 1

Oboustranná trestnost

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32008F0947.doc

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

NT
str. 26 z 56

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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
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,
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

- trestné činy, jejichž stíhání a trestání je v pravomoci Mezinárodního
trestního soudu,
- únos letadla nebo plavidla,
- sabotáž.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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
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.

Irelevantní z hlediska implementace

NT

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.

Důvody pro neuznání rozhodnutí

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

104/2013

9534
104/2013

§ 328 odst. 1
písm. b)

(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,

§ 328 odst. 5 (5) Samosoudce dále nemusí uznat rozhodnutí jiného členského státu, PT
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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

vykonávajícího státu;

104/2013

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

aniž by uvedl podstatné důvody, pro které tak nemohl učinit, neuzná
rozhodnutí.

§ 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.

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

Podmínky pro převzetí rozhodnutí

§ 324

PT

(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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
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32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(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

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;

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;

9534
104/2013

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.

§ 328 odst. 1
písm. a)

§ 328 odst. 1
písm. b)

Důvody pro neuznání rozhodnutí

PT

(1) Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud
a) uznání a výkon takového rozhodnutí by byly v rozporu s překážkou
věci pravomocně rozhodnuté,
Důvody pro neuznání rozhodnutí

PT

(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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

9534
104/2013

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;

Čl. 11 odst. 1
písm. f)

f) právo vykonávajícího státu stanoví imunitu, která znemožňuje
dohled nad probačními opatřeními nebo alternativními tresty;

104/2013

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

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;

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;

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 328 odst. 1
písm. h)

§ 328 odst. 1
písm. c)

§ 328 odst. 1
písm. d)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Důvody pro neuznání rozhodnutí

PT

(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.
Důvody pro neuznání rozhodnutí

PT

(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,
Důvody pro neuznání rozhodnutí

PT

(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,
…
Článek 11 odst. 1 písm. h) byl zrušen rámcovým rozhodnutím NT
2009/299/SVV (Celex: 32009F0299)

104/2013

§ 328 odst. 1
písm. g)

Důvody pro neuznání rozhodnutí

PT

(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
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písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

republice vykonat, nebo
Důvody pro neuznání rozhodnutí

Čl. 11 odst. 1
písm. j)

j) je délka probačního opatření nebo alternativního trestu kratší než
šest měsíců nebo

104/2013

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 PT
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.

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 PT
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.

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, PT
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.

§ 328 odst. 1
písm. e)

PT

(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,

.
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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

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
čl. 14 odst. 1 písm. a), b) a c).

Čl. 12 odst. 1

Lhůty

104/2013

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

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.

Čl. 13 odst. 1

Rozhodné právo

9534
104/2013

104/2013

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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
Irelevantní z hlediska implementace
NT

§ 327 odst. 2 (2) O tom, zda se rozhodnutí jiného členského státu uzná a vykoná, nebo PT
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.
§ 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.
§ 327 odst. 2 (2) O tom, zda se rozhodnutí jiného členského státu uzná a vykoná, nebo PT
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.
§ 333 odst. 1

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 13 odst. 2

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

1. Dohled nad probačními opatřeními a alternativními tresty a jejich
výkon se řídí právem vykonávajícího státu.

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
škodu způsobenou trestným činem.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009,
ve znění
181/2011

§ 48 odst. 3

40/2009
ve znění
181/2011

§ 85

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(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.
(3) Pachateli, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, může soud PT
uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 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.
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na
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Právní předpis EU

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

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.
(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

104/2013

§ 333 odst. 1

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

Výkon uznaného rozhodnutí

PT

(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.

a) změnu povinností nebo příkazů uložených v probačním opatření
nebo alternativním trestu nebo změnu délky probační doby;
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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009

§ 83 odst. 1

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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.

Čl. 14 odst. 1
písm. b)

b) zrušení odkladu výkonu rozsudku nebo zrušení rozhodnutí o
podmíněném propuštění a

9600
40/2009

Rozhodnutí o podmíněném odsouzení

§ 83 odst. 1

PT

(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.
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.

Čl. 14 odst. 1
písm. c)

c) uložení trestu odnětí svobody nebo opatření spojeného se zbavením
osobní svobody v případě alternativního trestu nebo podmíněného

9600
141/1961
ve znění

§ 330a odst.
2

(2) Na rozhodnutí o tom, zda se osvědčil podmíněně odsouzený, u něhož PT
byl vysloven dohled, nebo zda se nařídí výkon podmíněně odloženého

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

odsouzení.

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

166/1998

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

trestu, se obdobně užije ustanovení § 330.

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

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

Přeměna trestu domácího vězení
Jestliže se pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu
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.

(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.
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 14 odst. 2

Čl. 14 odst. 3
písm. a)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Citace ustanovení

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
svobody, se řídí právem vykonávajícího státu.

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

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

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.

§ 333 odst. 1

Výkon uznaného rozhodnutí

9224
9600
104/2013

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

PT

(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.
(2) Poruší-li osoba, nad níž je vykonáván dohled v případě uvedeném v PT
§ 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).

104/2013

§333 odst. 2

104/2013

§ 333 odst. 4 (4) Samosoudce neprodleně učiní opatření směřující k upuštění od
písm. d)
výkonu uznaného rozhodnutí jiného členského státu, pokud
…
d) vyrozuměl jiný členský stát o skutečnostech uvedených v odstavci 2,
nebo
…
§ 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.

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

104/2013

§ 323 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného
písm. c)
rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení,
kterým bylo rozhodnuto o
…
c) podmíněném upuštění od potrestání za současného stanovení dohledu

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Čl. 14 odst. 3
písm. b)
Čl. 14 odst. 3
písm. c)

b) v případech týkajících se podmíněného odsouzení;

Čl. 14 odst. 4

4. Využije-li členský stát některou z možností uvedených v odstavci 3,
předá příslušný orgán vykonávajícího státu v případě neplnění
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.

Čl. 14 odst. 5

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

nebo uložení přiměřených omezení nebo povinností uvedených v § 324
odst. 1, nebo
…
Irelevantní z hlediska implementace
NT

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.

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.

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Irelevantní z hlediska implementace

NT

104/2013

§ 333 odst. 2 (2) Poruší-li osoba, nad níž je vykonáván dohled v případě uvedeném v PT
§ 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).

104/2013

§ 333 odst. 4 (4) Samosoudce neprodleně učiní opatření směřující k upuštění od
písm. d)
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.

104/2013

§ 326 odst. 1

104/2013

(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.
§ 329 odst. 1
Uznání

Řízení o uznání a výkonu

PT

(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
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 14 odst. 6

Čl. 15

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

rozhodnutí na území České republiky.

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.
Konzultace mezi příslušnými orgány

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Irelevantní z hlediska implementace

NT

104/2013

§ 327 odst. 5 (5) O nepravomocném rozhodnutí o uznání a výkonu samosoudce PT
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

§ 334

Příslušné orgány vydávajícího a vykonávajícího státu mohou, kdykoli
to považují za vhodné, využít možnosti vzájemné konzultace, aby
usnadnily plynulé a účinné uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí.

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

9534
104/2013

§ 334 odst. 1
písm. a)

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

1. Příslušný orgán vykonávajícího státu neprodleně uvědomí příslušný
orgán vydávajícího státu jakýmkoli způsobem umožňujícím
vyhotovení písemného záznamu o všech rozhodnutích

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(1) Samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán
jiného členského státu o
a) upuštění nebo částečném upuštění od výkonu uznaného rozhodnutí,
…

a) o změně probačního opatření nebo alternativního trestu;
104/2013

§ 334 odst. 1 (1) Samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný orgán
písm. c)
jiného členského státu o
a) upuštění nebo částečném upuštění od výkonu uznaného rozhodnutí,
…
c) změně uložených omezení nebo povinností, uložení dalších omezení
nebo povinností nebo nařízení výkonu nepodmíněného trestu odnětí
svobody nebo jeho zbytku,
…
§ 334 odst. 1
písm. c)

Informační povinnost

§ 334 odst. 1
písm. d)

Informační povinnost

Čl. 16 odst. 1
písm. b)

b) o zrušení odkladu výkonu rozsudku nebo zrušení rozhodnutí o
podmíněném propuštění;

104/2013

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

Čl. 16 odst. 1
písm. d)

d) o skončení probačního opatření nebo alternativního trestu.

104/2013

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

104/2013

PT

(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,
…
§ 334 odst. 1
Informační povinnost
PT
písm. d)
(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

(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.

§ 334 odst. 2 (2) Samosoudce vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu na PT
jeho žádost o nejvyšší přípustné výměře nepodmíněného trestu odnětí
svobody, který lze uložit podle trestního zákona v případě neplnění

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

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.
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

104/2013

Čl. 17 odst. 1
písm. a)

Povinnosti zúčastněných orgánů v případě pravomoci
vydávajícího státu přijímat další rozhodnutí

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

trestu, ochranného opatření, dohledu, přiměřeného omezení nebo
přiměřené povinnosti uložených rozhodnutím jiného členského státu.

§ 339 odst. 3 (3) Soud neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o PT
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.
§ 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.
§ 333 odst. 2 (2) Poruší-li osoba, nad níž je vykonáván dohled v případě uvedeném v PT
§ 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).

104/2013

§ 333 odst. 2 (2) Poruší-li osoba, nad níž je vykonáván dohled v případě uvedeném v PT
§ 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).

a) o každém zjištění, které by mohlo mít za následek zrušení odkladu
výkonu rozsudku nebo zrušení rozhodnutí o podmíněném propuštění;
b) o každém zjištění, které by mohlo mít za následek uložení trestu
odnětí svobody nebo opatření spojeného se zbavením osobní svobody;

Implementační předpisy ČR

104/2013

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

Čl. 17 odst. 1
písm. b)

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 17 odst. 1
písm. c)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

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

104/2013

104/2013

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

§ 333 odst. 4 (4) Samosoudce neprodleně učiní opatření směřující k upuštění od PT
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,
nebo
e) vyhověl žádosti příslušného orgánu jiného členského státu o předání
výkonu uznaného rozhodnutí.
…
§ 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.
Informační povinnost

§ 334

(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.
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(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 PT
§ 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
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 PT
§ 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).

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 PT
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.

Čl. 17 odst. 5
písm. a)

5. Příslušný orgán vydávajícího státu uvědomí neprodleně příslušný
orgán vykonávajícího státu o všech rozhodnutích

104/2013

§ 339 odst. 3 (3) Soud neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o PT
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.

104/2013

§ 339 odst. 3 (3) Soud neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o PT
a) všech skutečnostech, které by mohly vést ke změně uloženého trestu,

a) o zrušení odkladu výkonu rozsudku nebo zrušení rozhodnutí o
podmíněném propuštění;

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;
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c) o uložení trestu odnětí svobody nebo opatření spojeného se
zbavením osobní svobody, není-li takové opatření uloženo v
rozsudku;

104/2013
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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.

§ 339 odst. 3 (3) Soud neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o PT
a4
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.
(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 PT
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.

Čl. 18 odst. 1

Informace poskytované vykonávajícím státem ve všech případech

104/2013

§ 325 odst. 3 (3) Bylo-li rozhodnutí jiného členského státu zasláno orgánu, který není PT
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

Příslušný orgán vykonávajícího státu uvědomí neprodleně příslušný
orgán vydávajícího státu jakýmkoli způsobem umožňujícím
vyhotovení písemného záznamu

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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;
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
případě nemá vykonávající stát povinnost dohled nad probačními
opatřeními nebo alternativními tresty vykonávat;

104/2013

104/2013

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;

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

9534
104/2013
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přiměřeně podle § 24 trestního řádu.

§ 333 odst. 4 (4) Samosoudce neprodleně učiní opatření směřující k upuštění od PT
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,
nebo
e) vyhověl žádosti příslušného orgánu jiného členského státu o předání
výkonu uznaného rozhodnutí.
§ 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.
§ 327 odst. 5 (5) O nepravomocném rozhodnutí o uznání a výkonu samosoudce PT
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.
Podmínky pro převzetí rozhodnutí

§ 324

PT

(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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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
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.

104/2013

(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.
§ 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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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.

§ 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
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
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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

Důvody pro neuznání rozhodnutí

§ 328

(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.
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(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
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
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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;

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.

Čl. 19 odst. 1

Amnestie, milost, přezkum rozsudku

9534
104/2013

9534
104/2013

104/2013

1. Amnestii nebo milost může udělit vydávající i vykonávající stát.

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

§ 327 odst. 5 (5) O nepravomocném rozhodnutí o uznání a výkonu samosoudce PT
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.

§ 334 odst. 1
písm. b)

§ 334 odst. 1
písm. b)

Informační povinnost

PT

(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,
…
Informační povinnost

PT

(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,
…

§ 339 odst. 3 (3) Soud neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu o PT
písm. b)
…
b) udělení milosti nebo amnestie osobě, vůči níž rozhodnutí směřuje, v
České republice, nebo o jiném rozhodnutí, opatření anebo skutečnosti, v
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nevykonatelným

nebo

§ 333 odst. 4 (4) Samosoudce neprodleně učiní opatření směřující k upuštění od PT
písm. b) a c) 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 (4) Samosoudce neprodleně učiní opatření směřující k upuštění od
písm. c)
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,
…
§ 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.
§ 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.

104/2013

104/2013

Čl. 20 odst. 3

Implementační předpisy ČR

104/2013

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.

Čl. 20 odst. 2

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

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

3. Je-li za použití tohoto článku pravomoc předána zpět vydávajícímu

104/2013

§ 339 odst. 1

Důsledky zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu

PT

(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.

§ 339 odst. 5 (5) Uložený trest, ochranné opatření, dohled, přiměřené omezení nebo PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

přiměřená povinnost se vykonají v České republice v rozsahu, v jakém
nebyly vykonány.

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 PT
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.

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

Vztah k jiným dohodám a ujednáním

104/2013

Čl. 23 odst. 1

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.

Náklady řízení

PT

Náklady řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu
nese Česká republika.
§ 323

(1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného PT
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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(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
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

Irelevantní z hlediska implementace

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
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Čl. 23 odst. 4

Čl. 24

32008F0947
Lhůta pro implementaci
6.12.2011
Úřední věstník
L 337 2008 Gestor
MSp
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
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

dohled nad probačními opatřeními a alternativními tresty.
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.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Územní působnost

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Irelevantní z hlediska implementace

NT

Irelevantní z hlediska implementace

NT

Irelevantní z hlediska implementace

NT

Toto rámcové rozhodnutí se vztahuje na Gibraltar.
Čl. 25 odst. 1

Provedení
1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s
tímto rámcovým rozhodnutím do 6. prosince 2011.

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

Irelevantní z hlediska implementace

NT

Irelevantní z hlediska implementace

NT

1. Do 6. prosince 2014 vypracuje Komise zprávu na základě informací
obdržených od členských států podle čl. 25 odst. 2.
Čl. 26 odst. 2
písm. a)

2. Na základě této zprávy Rada posoudí,

Čl. 26 odst. 2
písm. b)
Čl. 26 odst. 3

b) uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí.

Irelevantní z hlediska implementace

NT

3. Ke zprávě se případně připojí legislativní návrhy.

Irelevantní z hlediska implementace

NT

Irelevantní z hlediska implementace

NT

Čl. 27

a) do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná pro dosažení
souladu s tímto rámcovým rozhodnutím a

Vstup v platnost
Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v
Úředním věstníku Evropské unie.

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. č. Číslo Sb.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Název předpisu

Účinnost předpisu

Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 48/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád
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
Zákon č. 178/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád
Zákon č. 166/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
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
41/2009 Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
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
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
104/2013
141/1961
40/2009
48/1973
181/2011
178/1990
166/1998
265/2001

9.
10.
11.

1. 1. 2014
1. 1. 1962
1. 1. 2010
1. 7. 1973
1. 7. 2011
1. 7. 1990
1. 9. 1999
1. 1. 2002
1. 3. 2009
14. 11. 2011
8. 12. 2012

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

Číslo ID

Předkladatel

1.

9224

MSp

2.

9600

MSp

3.

9534

MSp

Název návrhu předpisu

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
Před předložením
předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
do vlády.
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
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

1. 11. 2018

Předpokládané
datum předložení
vládě

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

10/2018

01/2021

5/2019

4/2020

1. 7. 2019

1. 7. 2020

3. Poznámky
Poř.č.

1.

Text poznámky

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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
32009D0426
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 1 bod 1

Lhůta pro implementaci

4.6.2011

Úřední věstník

L 138/15

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

ROZHODNUTÍ RADY 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
1) Článek 2 se nahrazuje tímto:
104/2013 § 21 odst. 1
Národní člen
PT
„Článek 2
(1) Českou republiku v Eurojustu zastupuje národní člen Eurojustu (dále
Složení Eurojustu
jen „národní člen“). Národní člen je dočasně přidělen k Eurojustu.
1. Eurojust se skládá z jednoho národního člena vyslaného každým
členským státem v souladu s jeho právním systémem z řad státních
zástupců, soudců nebo policistů s rovnocennými pravomocemi.
2. Členské státy zajistí stálý a účinný příspěvek k tomu, aby Eurojust
dosáhl cílů podle článku 3. Ke splnění těchto cílů
a) musí mít národní člen své stálé pracoviště v sídle Eurojustu;
b) pomáhá každému národnímu členovi jeden zástupce a další osoba
jako asistent. Zástupce a asistent mohou mít své stálé pracoviště v sídle
Eurojustu. Národnímu členovi může pomáhat více zástupců a asistentů,
kteří mohou v případě nutnosti a se souhlasem kolegia mít své stálé
pracoviště v sídle Eurojustu.
3. Národní člen má postavení, které mu poskytuje pravomoci podle
tohoto rozhodnutí, aby mohl plnit své úkoly.
4. Národní členové a jejich zástupci a asistenti podléhají ve věcech
svého postavení vnitrostátnímu právu svého členského státu.
5. Zástupce musí splňovat kritéria stanovená v odstavci 1 a může jednat
jménem národního člena nebo jej nahradit. Asistent může rovněž jednat
jménem národního člena nebo jej nahradit, pokud splňuje kritéria
uvedená v odstavci 1.
6. Eurojust je v souladu s článkem 12 napojen na národní koordinační
systém Eurojustu.
7. Eurojust má možnost vysílat styčné zástupce do třetích států v souladu
s tímto rozhodnutím.
8. Eurojust má v souladu s tímto rozhodnutím k dispozici sekretariát, v
jehož čele stojí správní ředitel.“
104/2013

§ 21 odst. 2

104/2013

§ 22

(2) Národního člena jmenuje s jeho souhlasem na návrh nejvyššího
státního zástupce ministr spravedlnosti z řad státních zástupců
přidělených k výkonu funkce k Nejvyššímu státnímu zastupitelství, kteří
svými odbornými a jazykovými znalostmi a zkušenostmi dávají záruky
řádného výkonu této funkce, a na návrh nejvyššího státního zástupce jej
odvolává.
Zástupce a asistent národního člena
(1) Na plnění povinností a výkonu pravomocí národního člena se podílí
zástupce a popřípadě i asistent národního člena.
(2) Zástupce národního člena plní jeho úkoly a vykonává jeho
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pravomoci v době jeho nepřítomnosti, jinak je oprávněn jednat jménem
národního člena v rozsahu jím uděleného pověření. Zástupce národního
člena jmenuje s jeho souhlasem na návrh nejvyššího státního zástupce
ministr spravedlnosti z řad státních zástupců přidělených k výkonu
funkce k Nejvyššímu státnímu zastupitelství, kteří svými odbornými a
jazykovými znalostmi a zkušenostmi dávají záruky řádného výkonu této
funkce, a na návrh nejvyššího státního zástupce jej odvolává. Délka
funkčního období zástupce národního člena je 4 roky, do funkce jej lze
jmenovat i opakovaně. Zástupce národního člena je dočasně přidělen k
Eurojustu.

104/2013

§ 27

(3) Asistent národního člena jej může zastupovat v době jeho
nepřítomnosti nebo jednat jeho jménem pouze v případě, že je státním
zástupcem nebo soudcem, a na základě pověření uděleného národním
členem. Asistenta národního člena jmenuje s jeho souhlasem na návrh
národního člena ministr spravedlnosti z řad soudců nebo zaměstnanců
soudu, státních zástupců nebo jiných zaměstnanců státního
zastupitelství, nebo zaměstnanců ministerstva, kteří svými odbornými a
jazykovými znalostmi a zkušenostmi dávají záruky řádného výkonu této
funkce, a na návrh národního člena jej odvolává. Délka funkčního
období asistenta národního člena je 4 roky, do funkce jej lze jmenovat i
opakovaně.
Národní koordinační systém Eurojustu
(1) Národní koordinační systém Eurojustu je na území České republiky
tvořen
a) národními korespondenty,
b) až 3 osobami, které jsou kontaktními body Evropské justiční sítě a
které byly se svým souhlasem určeny členy Národního koordinačního
systému Eurojustu národním korespondentem pro Evropskou justiční
síť,
c) osobami, které jsou členy nebo kontaktními body sítí vytvořených pro
účely justiční spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy.
(2) Národní koordinační systém Eurojustu usnadňuje plnění úkolů
Eurojustu v České republice zejména tím, že
a) zajišťuje řádné a včasné poskytování informací Eurojustu,
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b) napomáhá při určování případů spadajících do působnosti Eurojustu,
nebo případů, ve kterých má Evropská justiční síť poskytnout orgánům
činným v trestním řízení potřebnou součinnost,
c) poskytuje národnímu členovi součinnost při zjišťování orgánů
příslušných k vyřízení žádostí o mezinárodní justiční spolupráci,
d) spolupracuje s Národní jednotkou Evropského policejního úřadu.
(3) Za řádné fungování národního koordinačního systému Eurojustu v
České republice odpovídá národní korespondent pro Eurojust.

104/2013

Čl. 1 bod 2

Čl. 1 bod 3

9534
Článek 3 se mění takto:
104/2013
a) v odst. 1 písm. b) se slova „mezinárodní právní pomoci a vyřizování
žádostí o vydání“ nahrazují slovy „žádostí a rozhodnutí o justiční
spolupráci včetně těch, jež se týkají nástrojů uvádějících v účinek zásadu
vzájemného uznávání“;
b) v odstavci 2 se slova „a třetí země, pokud byla s třetí zemí uzavřena
dohoda o spolupráci ve smyslu čl. 27 odst. 3“ nahrazují slovy „a třetího
státu, pokud byla s třetím státem uzavřena dohoda o spolupráci ve
smyslu čl. 26a odst. 2“.
104/2013
V článku 4 se odstavec 1 mění takto:
a) písmeno a) se nahrazuje tímto:

§ 24

(4) Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) mají a osoby uvedené v
odstavci 1 písm. c) mohou mít přístup do elektronického registru spisů
Eurojustu.
Styčný zástupce Eurojustu
Soudce nebo státní zástupce může být se svým souhlasem a souhlasem
ministra spravedlnosti vyslán kolegiem Eurojustu do jiného než
členského státu, aby zde působil jako styčný zástupce Eurojustu. Ministr
spravedlnosti uděluje souhlas s jeho vysláním na návrh národního člena;
má-li být takto vyslán národní člen, činí tak na návrh nejvyššího státního
zástupce. Vysláním národního člena, jeho zástupce nebo asistenta jako
styčného zástupce Eurojustu zaniká funkce národního člena, jeho
zástupce nebo asistenta.

§ 29 odst. 1g) (1) Národní člen je pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn
g) v rámci mezinárodní justiční spolupráce zasílat do členských států a
do třetích států, které uzavřely s Eurojustem dohodu o spolupráci, a
přijímat z těchto států žádosti a rozhodnutí, případně i jiné související
listiny,

PT

§ 29 odst. 1h) 1) Národní člen je pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn
h) koordinovat vyřizování žádostí o mezinárodní justiční spolupráci

9534
Nerelevantní z hlediska transpozice.
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„a) formy trestné činnosti a trestné činy, pro které je Europol vždy
příslušný;“ ( 2 );
b) písmeno b) se zrušuje;
c) v písmeni c) se slova „v písmenech a) a b)“ nahrazují slovy „v
písmeni a)“.

Čl. 1 bod 4

Čl. 1 bod 5

Vkládá se nový článek, který zní:
104/2013
„Článek 5a
Stálá koordinace
1. Aby Eurojust plnil své úkoly v naléhavých případech, zřídí stálou
koordinaci, která bude kdykoli schopna přijmout a zpracovat žádosti, jež
jsou mu předloženy. Tato stálá koordinace bude nepřetržitě dosažitelná
prostřednictvím jediného kontaktního místa stálé koordinace u
Eurojustu.
2. Stálá koordinace se skládá z jednoho zástupce (zástupce pro stálou
koordinaci) každého členského státu, který může být národním členem
nebo jeho zástupcem nebo asistentem oprávněným zastupovat národního
člena. Zástupce pro stálou koordinaci musí být schopen jednat
nepřetržitě.
3. Pokud je v naléhavých případech třeba žádost či rozhodnutí o justiční
spolupráci, včetně nástrojů uvádějících v účinek zásadu vzájemného
uznávání, vykonat v jednom či více členských státech, může ji
dožadující či vydávající příslušný orgán zaslat stálé koordinaci.
Kontaktní místo stálé koordinace ji ihned zašle zástupci členského státu,
z nějž žádost pochází, a požaduje-li to výslovně pře-dávající či
vydávající orgán, zástupcům pro stálou koordinaci těch členských států,
na jejichž území by měla být žádost vykonána. Tito zástupci jednají
neprodleně, pokud jde o výkon žádosti v jejich členském státě,
prostřednictvím výkonu svých úkolů a pravomocí uvedených v článku 6
a v článcích 9a až 9f.“
Článek 6 se mění takto:
104/2013
a) dosavadní jediný odstavec se označuje jako odstavec 1;
b) v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) může požádat příslušné orgány dotyčných členských států s
uvedením odůvodnění, aby
i) zahájily vyšetřování nebo stíhání určitých činů,
ii) souhlasily s tím, že jeden z nich je schopen vést lépe vyšetřování
nebo stíhání určitých činů,
iii) koordinovaly příslušné orgány dotyčných členských států,

§ 28 odst. 1

(1) Spolupráce mezi Eurojustem a Českou republikou se uskutečňuje
PT
prostřednictvím národního člena. V naléhavých případech lze národního
člena kontaktovat i prostřednictvím stálé služby Eurojustu.

§ 29 odst. 1

Pravomoci národního člena
(1) Národní člen je pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn
a) nahlížet do spisu vedeného pro účely trestního řízení,
b) žádat o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů,
c) získávat údaje z centrální evidence stíhaných osob vedené podle
zákona o státním zastupitelství,
d) získávat informace zpracovávané v policejních evidencích podle
zákona o Policii České republiky,
e) získávat údaje z evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence,
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iv) sestavily společný vyšetřovací tým na základě příslušných
vazby a výkonu trestu odnětí svobody vedené podle zákona o Vězeňské
mechanismů spolupráce,
službě a justiční stráži České republiky,
v) poskytly Eurojustu informace, které jsou nezbytné k plnění jeho
f) získávat informace z rejstříků věcí vedených soudy a státními
úkolů,
zastupitelstvími pro účely trestního řízení,
vi) přijaly zvláštní vyšetřovací postupy,
g) v rámci mezinárodní justiční spolupráce zasílat do členských států a
vii) přijaly jakákoliv jiná opatření, která jsou odůvodněná pro
do třetích států, které uzavřely s Eurojustem dohodu o spolupráci, a
vyšetřování nebo stíhání;“
přijímat z těchto států žádosti a rozhodnutí, případně i jiné související
c) v odstavci 1 se zrušuje písmeno g);
listiny,
d) doplňuje se nový odstavec, který zní:
h) koordinovat vyřizování žádostí o mezinárodní justiční spolupráci,
„2. Členské státy zajistí, aby příslušné vnitrostátní orgány odpověděly
i) žádat soud a v přípravném řízení státního zástupce o informace o
bez zbytečného odkladu na žádosti předložené podle tohoto článku.“
stavu vyřizování žádosti o mezinárodní justiční spolupráci, žádat je o
odstranění průtahů a stanovit státnímu zástupci lhůtu pro vyřízení
takové žádosti,
j) účastnit se společného vyšetřovacího týmu.
104/2013 § 30 odst. 1
Výměna informací s národním členem
(1) Orgány činné v trestním řízení poskytnou národnímu členovi bez
zbytečného odkladu informace nezbytné k plnění úkolů Eurojustu;
poskytnutí takových informací se považuje za žádost o součinnost
Eurojustu pouze, je-li to orgánem činným v trestním řízení výslovně
uvedeno. Tyto informace je možné předat ostatním národním členům
nebo cizozemským orgánům, je-li to potřebné k plnění jejich úkolů.
9534
Článek 7 se mění takto:
104/2013 § 31 odst. 3
(3) Nelze-li případy uvedené v § 30 odst. 3 písm. b) nebo d) vyřešit
PT
a) dosavadní jediný odstavec se označuje jako odstavec 1;
dohodou dotčených členských států ani prostřednictvím jejich národních
b) doplňují se nové odstavce, které znějí:
členů, národní člen na základě vyrozumění státního zástupce nebo soudu
„2. Pokud se dva nebo více národních členů nemůžou shodnout na tom,
nebo i bez takového vyrozumění požádá kolegium Eurojustu o
jak vyřešit kompetenční spor, pokud jde o zahájení vyšetřování nebo
stanovisko, které zašle příslušnému státnímu zástupci nebo soudu.
stíhání podle článku 6 a zejména podle čl. 6 odst. 1 písm. c), je kolegium
Nesouhlasí-li státní zástupce nebo soud se stanoviskem kolegia
Eurojustu, bez zbytečného odkladu o tom informuje národního člena s
požádáno o vydání nezávazného písemného stanoviska k případu za
uvedením důvodů takového nesouhlasu; důvody není třeba uvádět v
předpokladu, že tato záležitost nemohla být vyřešena vzájemnou
případech, kdy by jejich uvedení ohrozilo podstatné národní
dohodou mezi dotyčnými příslušnými vnitrostátními orgány. Stanovisko
bezpečnostní zájmy nebo bezpečnost osob.
kolegia je neprodleně předáno dotyčným členským státům. Tímto
odstavcem není dotčen odst. 1 písm. a) bod ii).
3. Bez ohledu na ustanovení jakéhokoli nástroje přijatého Evropskou
unií v oblasti justiční spolupráce může příslušný orgán hlásit Eurojustu
opakující se odmítnutí nebo obtíže týkající se vyřizování žádostí a
rozhodnutí o justiční spolupráci včetně těch, jež se týkají nástrojů
uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání, a požádat kolegium,
aby vydalo nezávazné písemné stanovisko k dané záležitosti za
předpokladu, že nemohla být vyřešena vzájemnou dohodou příslušných
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vnitrostátních orgánů nebo prostřednictvím zapojení dotyčných
národních členů. Stanovisko kolegia je neprodleně předáno dotyčným
členským státům.“
104/2013 § 30 odst. 3b) (3) Soud a v přípravném řízení státní zástupce dále informují národního
člena zejména o

104/2013

b) případě, kdy jsou proti téže osobě vedena o témže skutku souběžně
trestní řízení v České republice a v jednom nebo více jiných členských
státech, anebo se lze oprávněně domnívat, že takový případ nastane,
§ 30 odst. 3d) (3) Soud a v přípravném řízení státní zástupce dále informují národního
člena zejména o
d) opakovaných odmítnutích nebo obtížích při vyřizování žádostí o
mezinárodní justiční spolupráci.

Čl. 1 bod 7

9534
Články 8 a 9 se nahrazují tímto:
104/2013
„Článek 8
Činnosti navazující na žádosti a stanoviska Eurojustu
Pokud se příslušné orgány dotčených členských států rozhodnou
nevyhovět žádosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 7 odst. 1
písm. a) nebo se rozhodnou neřídit se písemným stanoviskem uvedeným
v čl. 7 odst. 2 a 3, sdělí své rozhodnutí a jeho důvody bez zbytečného
odkladu Eurojustu. Pokud důvody pro odmítnutí vyhovět žádosti nelze
sdělit, protože by to poškodilo zásadní zájmy národní bezpečnosti nebo
ohrozilo bezpečnost fyzických osob, mohou příslušné orgány členských
států uvést provozní důvody.
Článek 9
Národní členové
1. Funkční období národního člena trvá nejméně čtyři roky. Členský stát
původu jej může jmenovat na další funkční období. Národní člen
nemůže být odvolán před koncem funkčního období bez předchozího
uvědomění Rady a bez uvedení důvodu. Je-li národní člen předsedou
nebo místopředsedou Eurojustu, trvá jeho funkční období člena nejméně
tak dlouho, aby mohl plnit svou funkci předsedy nebo místopředsedy po
celé období, na které byl zvolen.
2. Veškerá výměna informací mezi Eurojustem a členskými státy
probíhá prostřednictvím národních členů.
3. K plnění cílů Eurojustu má národní člen alespoň rovnocenný přístup k
informacím obsaženým v následujících druzích rejstříků svého
členského státu, nebo může alespoň tyto informace získat, jak by mu

§ 31 odst. 1

Spolupráce s Eurojustem
(1) Byl-li příslušný orgán činný v trestním řízení požádán Eurojustem o
zahájení trestního řízení v určité věci, převzetí trestního řízení nebo
trestního oznámení z jiného členského státu nebo o jejich předání do
jiného členského státu, koordinování svého postupu s příslušnými
orgány jiného členského státu, vytvoření společného vyšetřovacího
týmu nebo o poskytnutí informací nezbytných k plnění jeho úkolů,
přičemž jde o případ, kdy Eurojust vykonává svou pravomoc
prostřednictvím kolegia Eurojustu, vyřídí takovou žádost bez
zbytečného odkladu. Není-li žádost Eurojustu odůvodněna, vyzve jej
orgán činný v trestním řízení k neprodlenému doplnění důvodů.
Odmítne-li žádosti vyhovět, uvede důvody takového postupu s
výjimkou případů, kdy by jejich uvedení ohrozilo podstatné národní
bezpečnostní zájmy nebo bezpečnost osob.
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Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
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náleželo na vnitrostátní úrovni jako státnímu zástupci, soudci nebo
policistovi:
a) v rejstřících trestů;
b) v rejstřících zatčených osob;
c) ve vyšetřovacích rejstřících;
d) v rejstřících DNA;
e) v dalších rejstřících svého členského státu, usoudí-li, že obsažené
informace jsou nezbytné k tomu, aby mohl plnit své úkoly.
4. Národní člen se může obracet přímo na příslušné orgány svého
členského státu.“
104/2013 § 31 odst. 2
(2) Jde-li o případ, kdy Eurojust vykonává svou pravomoc
prostřednictvím národního člena a požádá orgán činný v trestním řízení
o úkony uvedené v odstavci 1 nebo o provedení úkonu v trestním řízení,
postupuje se obdobně podle odstavce 1.
104/2013 § 21 odst. 3
(3) Délka funkčního období národního člena je 4 roky, do funkce jej lze
jmenovat i opakovaně. Byl-li národní člen zvolen prezidentem nebo
viceprezidentem Eurojustu a zbývající část jeho funkčního období
národního člena je kratší než doba, na kterou byl zvolen, prodlužuje se
funkční období národního člena tak, že skončí současně s ukončením
výkonu funkce prezidenta nebo viceprezidenta Eurojustu.
104/2013 § 21 odst. 4
(4) O odvolání národního člena z jeho funkce před skončením
stanoveného funkčního období a o jeho důvodech ministr spravedlnosti
předem informuje Radu Evropské unie.
104/2013 § 28 odst. 1
(1) Spolupráce mezi Eurojustem a Českou republikou se uskutečňuje
prostřednictvím národního člena. V naléhavých případech lze národního
člena kontaktovat i prostřednictvím stálé služby Eurojustu.
104/2013 § 28 odst. 2
(2) Orgány činné v trestním řízení a národní člen se vzájemně stýkají
přímo.
104/2013

§ 29 odst. 3

(3) Ministerstvo vnitra poskytuje národnímu členovi pro účely plnění
úkolů v Eurojustu
a) ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů,
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o
obyvatelích,

104/2013

§ 29 odst. 4

c) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b).
(4) Údaje uvedené v odstavci 3 se národnímu členovi poskytují ve
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stejném rozsahu jako státnímu zastupitelství podle zákona o státním
zastupitelství. Pokud je to technicky možné, poskytují se tyto údaje v
elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
9534
8) Vkládají se nové články, které znějí:
104/2013 § 29 odst. 1
Pravomoci národního člena
PT
„Článek 9a
(1) Národní člen je pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn
Pravomoci národního člena na vnitrostátní úrovni
1. Pravomoci uvedené v článcích 9b, 9c a 9d vykonává národní člen
a) nahlížet do spisu vedeného pro účely trestního řízení,
jakožto příslušný vnitrostátní orgán jednající v souladu s vnitrostátním
právem a za podmínek stanovených v tomto článku a v článcích 9b až
b) žádat o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů,
9e. Při plnění svých úkolů národní člen v případě potřeby uvede, zda
jedná v souladu s pravomocemi národních členů podle tohoto článku a
c) získávat údaje z centrální evidence stíhaných osob vedené podle
článků 9b až 9d.
zákona o státním zastupitelství,
2. Každý členský stát určí povahu a rozsah pravomocí svého národního
člena v oblasti justiční spolupráce týkající se tohoto členského státu.
d) získávat informace zpracovávané v policejních evidencích podle
Každý členský stát však svěří svému národnímu členovi alespoň
zákona o Policii České republiky,
pravomoci popsané v článku 9b a s výhradou článku 9e pravomoci
popsané v článcích 9c a 9d, které by měl na vnitrostátní úrovni k
e) získávat údaje z evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence,
dispozici jako soudce, státní zástupce či policista.
vazby a výkonu trestu odnětí svobody vedené podle zákona o Vězeňské
3. Při jmenování národního člena a jindy v případě potřeby oznámí
službě a justiční stráži České republiky,
členský stát Eurojustu a generálnímu sekretariátu Rady své rozhodnutí o
provedení odstavce 2, aby o něm generální sekretariát mohl uvědomit
f) získávat informace z rejstříků věcí vedených soudy a státními
ostatní členské státy. Členské státy se zavazují přijmout a uznávat tímto
zastupitelstvími pro účely trestního řízení,
způsobem nabyté výsady do té míry, do jaké jsou slučitelné s
mezinárodními závazky.
g) v rámci mezinárodní justiční spolupráce zasílat do členských států a
4. Každý členský stát v souladu se svými mezinárodními závazky
do třetích států, které uzavřely s Eurojustem dohodu o spolupráci, a
vymezí rovněž právo národního člena jednat se zahraničními justičními
přijímat z těchto států žádosti a rozhodnutí, případně i jiné související
orgány.
listiny,
Článek 9b
Běžné pravomoci
h) koordinovat vyřizování žádostí o mezinárodní justiční spolupráci,
1. Národní členové jakožto příslušné vnitrostátní orgány jsou oprávněni
obdržet, předat, usnadnit a poskytnout dodatečné informace a provést
i) žádat soud a v přípravném řízení státního zástupce o informace o
navazující činnosti v souvislosti s výkonem žádostí a rozhodnutí o
stavu vyřizování žádosti o mezinárodní justiční spolupráci, žádat je o
justiční spolupráci, včetně nástrojů uvádějících v účinek zásadu
odstranění průtahů a stanovit státnímu zástupci lhůtu pro vyřízení
vzájemného uznávání. Jsou-li vykonávány pravomoci uvedené v tomto
takové žádosti,
odstavci, je příslušný vnitrostátní orgán neprodleně uvědomen.
2. V případě částečného či nedostatečného výkonu žádosti o justiční
j) účastnit se společného vyšetřovacího týmu.
spolupráci jsou národní členové jakožto příslušné vnitrostátní orgány
oprávněni požádat příslušný vnitrostátní orgán svého členského státu o
dodatečná opatření za účelem úplného výkonu žádosti.
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Článek 9c
Pravomoci vykonávané se souhlasem příslušného vnitrostátního orgánu
1. Národní členové jakožto příslušné vnitrostátní orgány mohou, po
dohodě s příslušným vnitrostátním orgánem či na jeho žádost a v
jednotlivých případech, vykonávat tyto pravomoci:
a) vydávat a doplňovat žádosti a rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně
nástrojů uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání;
b) vykonávat ve svém členském státě žádosti a rozhodnutí o justiční
spolupráci, včetně nástrojů uvádějících v účinek zásadu vzájemného
uznávání;
c) nařizovat ve svém členském státě vyšetřovací opatření, která byla
označena za nezbytná na koordinačním zasedání organizovaném
Eurojustem s cílem poskytnout pomoc příslušným vnitrostátním
orgánům, kterých se týká konkrétní vyšetřování, a k účasti na němž jsou
dotčené příslušné vnitrostátní orgány pozvány;
d) schvalovat a koordinovat sledované zásilky ve svém členském státě.
2. Pravomoci uvedené v tomto článku vykonává v zásadě příslušný
vnitrostátní orgán.
Článek 9d
Pravomoci vykonávané v naléhavých případech
Národní členové jsou jakožto příslušné vnitrostátní orgány v naléhavých
případech, a pokud nemohou včas určit příslušný vnitrostátní orgán nebo
se s ním spojit, oprávněni
a) schvalovat a koordinovat sledované zásilky ve svém členském státě;
b) vykonávat ve vztahu ke svému členskému státu žádosti a rozhodnutí o
justiční spolupráci, včetně nástrojů uvádějících v účinek zásadu
vzájemného uznávání.
Jakmile národní člen příslušný vnitrostátní orgán určí nebo se s ním
spojí, informuje ho o výkonu pravomocí uvedených v tomto článku.
Článek 9e
Žádosti národních členů v případě nemožnosti výkonu pravomocí
1. Národní člen jakožto příslušný vnitrostátní orgán je oprávněn alespoň
předložit návrh orgánu příslušnému pro výkon pravomocí uvedených v
článcích 9c a 9d, je-li svěření těchto pravomocí národnímu členovi v
rozporu
a) s ústavními pravidly
nebo
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b) se základními aspekty systému trestního soudnictví
i) vzhledem k rozdělení pravomocí mezi policii, státní zástupce a
soudce,
ii) vzhledem k funkčnímu rozdělení úkolů mezi orgány činné v trestním
řízení
nebo
iii) v souvislosti s federativním uspořádáním dotyčného členského státu.
2. Členské státy zajistí, aby se v případech uvedených v odstavci 1
žádostí, kterou vydal národní člen, bez zbytečného odkladu zabýval
příslušný vnitrostátní orgán.
Článek 9f
Účast národních členů na společných vyšetřovacích týmech
Národní členové jsou oprávněni účastnit se společných vyšetřovacích
týmů, včetně jejich zřízení, v souladu s článkem 13 Úmluvy o vzájemné
pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie nebo s
rámcovým rozhodnutím Rady 2002/465/SVV ze dne 13. června 2002 o
společných vyšetřovacích týmech (*), jestliže se týkají jejich členského
státu. Členské státy mohou nicméně podmínit účast národního člena
souhlasem příslušného vnitrostátního orgánu. Národní členové nebo
jejich zástupci či asistenti jsou přizváni k účasti na jakémkoliv
společném vyšetřovacím týmu, do nějž je jejich členský stát zapojen a
který je financován Společenstvím podle platných finančních nástrojů.
Každý členský stát stanoví, zda se národní člen účastní společného
vyšetřovacího týmu jakožto příslušný vnitrostátní orgán, nebo jménem
Eurojustu.
(*) Úř. věst. L 162 20. 6. 2002, s. 1
104/2013

§ 29 odst. 2

104/2013

§ 41 odst. 1

(2) V naléhavých případech může národní člen pro účely mezinárodní
justiční spolupráce na základě a v mezích písemného pověření státního
zástupce vykonávajícího dozor nad zachováváním zákonnosti v
přípravném řízení nebo předsedy senátu v řízení před soudem zpracovat
nebo doplnit žádost o právní pomoc. Pověření musí v míře nezbytné pro
zpracování nebo doplnění žádosti o právní pomoc obsahovat náležitosti
uvedené v § 41 odst. 1.
Žádost o právní pomoc
(1) Žádost o právní pomoc obsahuje zejména
a) označení justičního orgánu, který o právní pomoc žádá, a datum
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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.

Čl. 1 bod 9

Čl. 1 bod 10

9534
Článek 10 se mění takto:
a) v odstavci 2 se první věta nahrazuje tímto:
„2. Rada kvalifikovanou většinou schválí jednací řád Eurojustu na návrh
kolegia. Kolegium přijímá návrh dvoutřetinovou většinou po konzultaci
se společným kontrolním orgánem uvedeným v článku 23, pokud jde o
ustanovení týkající se zpracování osobních údajů.“;
b) v odstavci 3 se slova „v souladu s čl. 7 písm. a)“ nahrazují slovy „v
souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a 3“.
Článek 12 se nahrazuje tímto:
104/2013
„Článek 12
Národní koordinační systém Eurojustu
1. Každý členský stát určí jednoho nebo více národních zpravodajů pro
Eurojust.
2. Každý členský stát zavede do 4. června 2011 národní koordinační
systém Eurojustu s cílem zajistit koordinaci práce
a) národních zpravodajů pro Eurojust;
b) národního zpravodaje pro Eurojust pro otázky terorismu;
c) národního zpravodaje pro Evropskou soudní síť a nejvýše tří dalších
kontaktních míst Evropské soudní sítě;
d) národních členů nebo kontaktních míst sítě pro společné vyšetřovací
týmy a sítí zřízených rozhodnutím Rady 2002/494/SVV ze dne 13.
června 2002 o vytvoření evropské sítě kontaktních míst týkajících se
osob odpovědných za genocidium, zločiny proti lidskosti a válečné
zločiny (*), rozhodnutím Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o
spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v
jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace
výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou
činností (**) a rozhodnutím Rady 2008/852/SVV ze dne 24. října 2008 o
síti kontaktních míst pro boj proti korupci (***).

§ 25

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Národní korespondent

PT

(1) Národní korespondent poskytuje národnímu členovi informace
potřebné pro výkon jeho činnosti v Eurojustu a vyměňuje si s ním
důležité poznatky v oblasti, pro kterou byl jmenován.
(2) Národního korespondenta pro Eurojust, národního korespondenta
pro terorismus a případně pro jiné oblasti jmenuje s jejich souhlasem a
na návrh národního člena
a) ministr spravedlnosti z řad soudců nebo zaměstnanců ministerstva,
b) nejvyšší státní zástupce z řad státních zástupců,
c) policejní prezident z řad příslušníků Policie České republiky.
(3) Ten, kdo jmenuje národního korespondenta podle odstavce 2, jej na
návrh národního člena také odvolává.
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3. Osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 si zachovávají své postavení podle
vnitrostátního práva.
4. Národní zpravodajové pro Eurojust odpovídají za fungování
národního koordinačního systému Eurojustu. Je-li určeno více
zpravodajů pro Eurojust, odpovídá za fungování národního
koordinačního systému Eurojustu jeden z nich.
5. Národní koordinační systém Eurojustu usnadňuje v rámci členského
státu plnění úkolů Eurojustu zejména tím, že
a) zajišťuje, aby systému řízení případů podle článku 16 byly účinným a
spolehlivým způsobem poskytovány informace týkající se dotyčného
členského státu;
b) pomáhá určovat, zda by případ měl být řešen za pomoci Eurojustu
nebo Evropské soudní sítě;
c) pomáhá národnímu členovi určit příslušné orgány pro vyřízení žádostí
a rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně nástrojů uvádějících v účinek
zásadu vzájemného uznávání;
d) udržuje úzké vztahy s národní jednotkou Europolu.
6. Za účelem plnění cílů podle odstavce 5 osoby uvedené v odstavci 1 a
odst. 2 písm. a), b) a c) jsou a osoby uvedené v odst. 2 písm. d) mohou
být připojeny k systému řízení případů v souladu s tímto článkem,
články 16, 16a, 16b a 18 a jednacím řádem Eurojustu. Připojení k
systému řízení případů jde k tíži souhrnného rozpočtu Evropské unie.
7. Nic v tomto článku nelze vykládat tak, že by byl dotčen přímý styk
mezi příslušnými justičními orgány stanovenými v nástrojích pro
justiční spolupráci, jako například v článku 6 Úmluvy o vzájemné
pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie. Vztahy
mezi národním členem a národními zpravodaji nevylučují přímý styk
mezi národním členem a jeho příslušnými orgány.
(*) Úř. věst. L 167, 26. 6. 2002, s.1
(**) Úř. věst. L 332, 18. 12. 2007, s.103
(***) Úř. věst. L 301, 12. 11. 2008, s.38
104/2013

§ 27

Národní koordinační systém Eurojustu
(1) Národní koordinační systém Eurojustu je na území České republiky
tvořen
a) národními korespondenty,
b) až 3 osobami, které jsou kontaktními body Evropské justiční sítě3) a
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které byly se svým souhlasem určeny členy Národního koordinačního
systému Eurojustu národním korespondentem pro Evropskou justiční
síť,
c) osobami, které jsou členy nebo kontaktními body sítí vytvořených pro
účely justiční spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy.
(2) Národní koordinační systém Eurojustu usnadňuje plnění úkolů
Eurojustu v České republice zejména tím, že
a) zajišťuje řádné a včasné poskytování informací Eurojustu,
b) napomáhá při určování případů spadajících do působnosti Eurojustu,
nebo případů, ve kterých má Evropská justiční síť poskytnout orgánům
činným v trestním řízení potřebnou součinnost,
c) poskytuje národnímu členovi součinnost při zjišťování orgánů
příslušných k vyřízení žádostí o mezinárodní justiční spolupráci,
d) spolupracuje s Národní jednotkou Evropského policejního úřadu.
(3) Za řádné fungování národního koordinačního systému Eurojustu v
České republice odpovídá národní korespondent pro Eurojust.
(4) Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) mají a osoby uvedené v
odstavci 1 písm. c) mohou mít přístup do elektronického registru spisů
Eurojustu.

Čl. 1 bod 11

Článek 13 se nahrazuje tímto:
„Článek 13
Výměna informací s členskými státy a mezi národními členy
1. Příslušné orgány členských států si s Eurojustem vyměňují veškeré
informace nezbytné k plnění jeho úkolů podle článků 4 a 5 a v souladu s
pravidly pro ochranu údajů stanovenými v tomto rozhodnutí. To
zahrnuje alespoň informace uvedené v odstavcích 5, 6 a 7.
2. Předáváním informací Eurojustu se rozumí žádost o pomoc Eurojustu
v dotyčném případě, pouze pokud tak stanoví příslušný orgán.
3. Národní členové Eurojustu jsou oprávněni bez předchozího zmocnění
vyměňovat si mezi sebou nebo s příslušnými orgány svých členských
států veškeré informace nezbytné k plnění úkolů Eurojustu. Národní

9534
104/2013

§ 30

Výměna informací s národním členem
(1) Orgány činné v trestním řízení poskytnou národnímu členovi bez
zbytečného odkladu informace nezbytné k plnění úkolů Eurojustu;
poskytnutí takových informací se považuje za žádost o součinnost
Eurojustu pouze, je-li to orgánem činným v trestním řízení výslovně
uvedeno. Tyto informace je možné předat ostatním národním členům
nebo cizozemským orgánům, je-li to potřebné k plnění jejich úkolů.
(2) Soud a v přípravném řízení státní zástupce informují národního člena
zejména o případech, jež se přímo dotýkají nejméně 3 členských států a
nejméně 2 členským státům byly zaslány žádosti o mezinárodní justiční
spolupráci, a
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členové jsou zejména neprodleně informováni o případu, jenž se jich
týká.
a) jedná se o skutek, za který lze uložit nepodmíněný trest odnětí
svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 5 let nebo ochranné
4. Tímto článkem nejsou dotčeny ostatní povinnosti týkající se
opatření spojené se zbavením osobní svobody a který spočívá v
předávání informací Eurojustu, včetně povinností podle rozhodnutí Rady
některém z těchto jednání:
2005/671/SVV ze dne 20. září 2005 o výměně informací a spolupráci v
1. obchod s lidmi,
oblasti teroristických trestných činů (*).
2. pohlavní zneužívání dětí a dětská pornografie,
5. Členské státy zajistí, aby národní členové byli informováni o
3. nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami,
zřizování společného vyšetřovacího týmu, ať je zřizován podle článku
4. nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami,
13 Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy
5. korupce,
Evropské unie nebo podle rámcového rozhodnutí 2002/465/SVV, a o
6. podvod, který postihuje zájmy Evropských společenství ve smyslu
výsledcích práce těchto týmů.
Úmluvy ze dne 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů
6. Členské státy zajistí, aby jejich národní člen byl bez zbytečného
Evropských společenství,
odkladu informován o každém případu, do něhož jsou přímo zapojeny
7. padělání eura,
nejméně tři členské státy a ohledně něhož byla nejméně dvěma
8. legalizace výnosů z trestné činnosti,
členským státům předána žádost nebo rozhodnutí o justiční spolupráci,
9. útok proti informačnímu systému,
včetně nástrojů uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání, a
a) jedná se o trestný čin, za nějž je možné v dožadujícím nebo
b) skutková zjištění nasvědčují tomu, že skutek byl spáchán
vydávajícím členském státě uložit trest odnětí svobody nebo ochranné
organizovanou zločineckou skupinou, nebo
opatření spojené se zbavením osobní svobody s horní hranicí sazby
nejméně pěti nebo šesti let, o čemž rozhodne dotyčný členský stát, a
c) mohou mít závažný přeshraniční rozměr nebo dopad na úrovni
který je zahrnut v tomto seznamu:
Evropské unie nebo se mohou dotýkat i jiných členských států.
i) obchodování s lidmi,
ii) pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie,
iii) obchodování s drogami,
iv) obchodování se střelnými zbraněmi, s jejich součástmi, díly a
střelivem,
v) korupce,
vi) podvody proti finančním zájmům Evropských společenství,
vii) padělání eura,
viii) praní peněz,
ix) útoky proti informačním systémům;
nebo
b) ohrožení bezpečnosti fyzických osob.
9. Tímto článkem nejsou dotčeny podmínky stanovené v dvoustranných
nebo mnohostranných dohodách nebo ujednáních mezi členskými státy a
třetími státy, včetně podmínek stanovených třetími státy pro využití jimi
poskytnutých informací.

(3) Soud a v přípravném řízení státní zástupce dále informují národního
člena zejména o
a) vytvoření společného vyšetřovacího týmu a výsledcích jeho činnosti,
b) případě, kdy jsou proti téže osobě vedena o témže skutku souběžně
trestní řízení v České republice a v jednom nebo více jiných členských
státech, anebo se lze oprávněně domnívat, že takový případ nastane,
c) sledovaných zásilkách dotýkajících se nejméně 3 států, z nichž
nejméně 2 jsou členskými státy, a d) opakovaných odmítnutích nebo
obtížích při vyřizování žádostí o mezinárodní justiční spolupráci.
(4) Informace se národnímu členovi neposkytnou, pokud by tím došlo k
ohrožení podstatných národních bezpečnostních zájmů nebo bezpečnosti
osob.
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(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
10. Informace předávané Eurojustu podle odstavců 5, 6 a 7 zahrnují
(5) Národní člen bez zbytečného odkladu informuje příslušný orgán
alespoň druhy informací zařazené na seznam uvedený v příloze, jsou-li
činný v trestním řízení o výsledku zpracování jím poskytnutých
tyto informace k dispozici.
informací a vyrozumí jej o souvisejících případech, které jsou
11. Informace uvedené v tomto článku jsou předávány Eurojustu
Eurojustem evidovány.
strukturovaným způsobem.
12. Do 4. června 2014 (*) vypracuje Komise na základě informací
předaných Eurojustem zprávu o provádění tohoto článku, doplněnou o
návrhy, které může pokládat za vhodné, a to i s cílem zvážit změnu
odstavců 5, 6 a 7 a přílohy.
(*) Úř. věst. L 253, 29. 9. 2005 s.22

Čl. 1 bod 12

Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 13a
Informace poskytované Eurojustem příslušným vnitrostátním orgánům
1. Eurojust poskytuje příslušným vnitrostátním orgánům informace a
zpětnou vazbu týkající se výsledků zpracování informací, včetně
existence vazeb na případy již uložené v systému řízení případů.
2. Kromě toho, pokud příslušný vnitrostátní orgán požádá Eurojust o
poskytnutí informací, Eurojust tyto informace předá v časovém rámci
požadovaném uvedeným orgánem.“

Čl. 1 bod 13

Článek 14 se mění takto:
a) v odstavci 3 se slova „v souladu s články 13 a 26“ nahrazují slovy „v
souladu s články 13, 26 a 26a“;
b) odstavec 4 se zrušuje.
V článku 15 se odstavec 1 mění takto:
a) v návětí se slova „trestně vyšetřovány nebo stíhány pro jednu nebo
více forem trestné činnosti a přestupků stanovených v článku 4“
nahrazují slovy „podezřelé ze spáchání trestného činu, který spadá do
působnosti Eurojustu, nebo z účasti na takovém trestném činu, nebo
které byly za takový trestný čin odsouzeny“;
b) doplňují se nová písmena, která znějí:
„l) telefonní čísla, e-mailové adresy a údaje podle čl. 2 odst. 2 písm. a)
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března
2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v
souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací nebo veřejných komunikačních sítí (*);
m) údaje o registraci vozidla;
n) profily DNA stanovené z nekódující části DNA, fotografie a otisky

Čl. 1 bod 14

9534
104/2013

§ 30 odst. 5

(5) Národní člen bez zbytečného odkladu informuje příslušný orgán
činný v trestním řízení o výsledku zpracování jím poskytnutých
informací a vyrozumí jej o souvisejících případech, které jsou
Eurojustem evidovány.

PT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

9534
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prstů.
(*) Úř. věst. L 105, 13. 4. 2006, s. 54
Článek 16 se nahrazuje tímto:
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
„Článek 16
Systém řízení případů, rejstřík a dočasné pracovní soubory
1. V souladu s tímto rozhodnutím zřizuje Eurojust systém řízení případů,
který se skládá z dočasných pracovních souborů a z rejstříku
obsahujících osobní a jiné údaje.
2. Účelem systému řízení případů je
a) podpora vedení a koordinace vyšetřování a stíhání, při kterých je
Eurojust nápomocen, a zejména vzájemné provázání informací;
b) usnadnění přístupu k informacím o probíhajících vyšetřováních a
stíháních;
c) usnadnění dohledu nad zákonností zpracování osobních údajů a nad
jeho souladem s tímto rozhodnutím.
3. Je-li to v souladu s pravidly pro ochranu údajů obsaženými v tomto
rozhodnutí, může být systém řízení případů připojen k zabezpečenému
telekomunikačnímu spojení uvedenému v článku 9 rozhodnutí Rady
2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské soudní síti (*).
4. Rejstřík obsahuje odkazy na dočasné pracovní soubory vedené v
rámci Eurojustu a nesmí obsahovat osobní údaje jiné než uvedené v čl.
15 odst. 1 písm. a) až i), k) a m) a odst. 2.
5. Při výkonu svých povinností v souladu s tímto rozhodnutím smějí
národní členové Eurojustu zpracovávat údaje o jednotlivých případech,
na kterých pracují, v dočasném pracovním souboru. Umožní přístup k
pracovnímu souboru úředníkovi pro ochranu údajů. Dotyčný národní
člen informuje úředníka pro ochranu údajů o zřízení každého nového
dočasného pracovního souboru obsahujícího osobní údaje.
6. Pro účely zpracování osobních údajů souvisejících s případem nesmí
Eurojust zřídit jiný automatizovaný soubor údajů než systém řízení
případů.
(*) Úř. věst. L 348, 24. 12. 2008, s. 130
Vkládají se nové články, které znějí:
104/2013
„Článek 16a
Fungování dočasných pracovních souborů a rejstříku
1. Dočasný pracovní soubor zřizuje dotyčný národní člen pro každý
případ, o němž mu jsou předány informace, pokud je toto předání v
souladu s tímto rozhodnutím nebo s nástroji podle čl. 13 odst. 4. Národní
člen odpovídá za správu dočasných pracovních souborů, které zřídil.

§ 27 odst. 1

Národní koordinační systém Eurojustu
(1) Národní koordinační systém Eurojustu je na území České republiky
tvořen
a) národními korespondenty,
b) až 3 osobami, které jsou kontaktními body Evropské justiční sítě3) a
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ROZHODNUTÍ RADY 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
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2. Národní člen, který zřídil dočasný pracovní soubor, rozhodne v
které byly se svým souhlasem určeny členy Národního koordinačního
jednotlivých případech, zda bude přístup do tohoto souboru omezen
systému Eurojustu národním korespondentem pro Evropskou justiční
nebo zda budou soubor či jeho části přístupné ostatním národním
síť,
členům nebo oprávněným zaměstnancům Eurojustu, pokud je to
nezbytné s cílem umožnit Eurojustu plnit jeho úkoly.
c) osobami, které jsou členy nebo kontaktními body sítí vytvořených pro
3. Národní člen, který zřídil dočasný pracovní soubor, rovněž rozhodne
účely justiční spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy.
o tom, které informace související s tímto souborem se uvedou v
rejstříku.
Článek 16b
Přístup k systému řízení případů na vnitrostátní úrovni
1. Osoby uvedené v čl. 12 odst. 2 připojené k systému řízení případů v
souladu s čl. 12 odst. 6 mohou mít přístup pouze
a) k rejstříku, pokud národní člen, který rozhodl o zanesení údajů do
rejstříku, tento přístup výslovně neodepřel;
b) k dočasným pracovním souborům zřízeným či spravovaným
národním členem svého členského státu;
c) k dočasným pracovním souborům zřízeným a spravovaným národním
členem jiných členských států, k nimž národní člen jejich členského
státu získal přístup, pokud národní člen, který dočasný pracovní soubor
zřídil či spravuje, tento přístup výslovně neodepřel.
2. Národní člen v mezích stanovených v odstavci 1 rozhodne o rozsahu
přístupu k dočasným pracovním souborům, který je v jeho členském
státě povolen osobám uvedeným v čl. 12 odst. 2 připojeným k systému
řízení případů v souladu s čl. 12 odst. 6.
3. Každý členský stát rozhodne po konzultaci svého národního člena o
rozsahu přístupu do rejstříku, který je v tomto členském státě povolen
osobám uvedeným v čl. 12 odst. 2 připojeným k systému řízení případů
v souladu s čl. 12 odst. 6. Členské státy oznámí své rozhodnutí o
provedení tohoto odstavce Eurojustu a generálnímu sekretariátu Rady,
aby tento sekretariát mohl informovat ostatní členské státy.
Osoby uvedené v čl. 12 odst. 2 připojené k systému řízení případů v
souladu s čl. 12 odst. 6 však mají přístup do rejstříku alespoň v míře
nutné pro přístup k dočasným pracovním souborům, k nimž jim byl
povolen přístup podle odstavce 2 tohoto článku.
4. Do 4. června 2013 předloží Eurojust Radě a Komisi zprávu o
provádění odstavce 3. Každý členský stát na základě této zprávy zváží
možnost přezkoumat rozsah přístupu poskytnutého podle odstavce 3.“
104/2013

§ 27 odst. 4

(4) Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) mají a osoby uvedené v
odstavci 1 písm. c) mohou mít přístup do elektronického registru spisů
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o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
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Eurojustu.
9534
Článek 17 se mění takto:
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
a) v odstavci 1 se slova „se neřídí pokyny od žádné osoby“ nahrazují
slovy „jedná nezávisle“;
b) (netýká se českého znění).
Článek 18 se nahrazuje tímto:
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
„Článek 18
Oprávnění k přístupu k osobním údajům
Přístup k osobním údajům zpracovávaným Eurojustem pro účely plnění
cílů Eurojustu a v mezích stanovených v článcích 16, 16a a 16b mohou
mít výhradně národní členové, jejich zástupci a asistenti uvedení v čl. 2
odst. 2, osoby uvedené v čl. 12 odst. 2 připojené k systému řízení
případů v souladu s čl. 12 odst. 6 a oprávnění zaměstnanci Eurojustu.“
V čl. 19 odst. 4 písm. b) se zrušují slova „, při kterém Eurojust pomáhá“.
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
Článek 21 se mění takto:
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
a) odstavec 2 se mění takto:
i) v návětí se za slovo „po“ vkládají slova „tom z následujících dní, který
nastane jako první“,
ii) vkládá se nové písmeno, které zní:
„aa) dni, kdy byla dotyčná osoba pravomocně zproštěna viny;“,
iii) písmeno b) se nahrazuje tímto:
„b) tří let ode dne, kdy nabude právní moci rozsudek v posledním
členském státě dotčeném vyšetřováním nebo stíháním;“,
iv) v písmeni c) se slova „stíhání Eurojustem“ nahrazují slovy „stíhání
Eurojustem, pokud nemusí být tyto informace poskytnuty Eurojustu
podle čl. 13 odst. 6 a 7 nebo podle nástrojů uvedených v čl. 13 odst. 4“,
v) doplňuje se nové písmeno, které zní:
„d) tří let ode dne, kdy byly údaje předány podle čl. 13 odst. 6 a 7 nebo
podle nástrojů uvedených v čl. 13 odst. 4.“;
b) odstavec 3 se mění takto:
i) v písmenech a) a b) se slova „v odstavci 2“ nahrazují slovy „v odst. 2
písm. a), b), c) a d)“,
ii) v písmeni b) se doplňuje nová věta, která zní:
„Jakmile je však v důsledku promlčení znemožněno stíhání ve všech
dotčených členských státech podle odst. 2 písm. a), mohou být údaje
uchovávány pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytnutí pomoci ze
strany Europolu v souladu s tímto rozhodnutím.“
Článek 23 se mění takto:
104/2013 § 26
Společný kontrolní orgán Eurojustu
PT
a) odstavec 1 se mění takto:
Soudce do seznamu soudců, kteří mohou zasedat ve společném
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ROZHODNUTÍ RADY 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
i) v prvním pododstavci se slova „podle článků 14 až 22“ nahrazují
kontrolním orgánu Eurojustu jako členové nebo jako soudci ad hoc,
slovy „podle článků 14 až 22, 26, 26a a 27“,
jmenuje s jeho souhlasem na návrh předsedy Nejvyššího soudu ministr
spravedlnosti z řad soudců Nejvyššího soudu a na návrh předsedy
ii) druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
Nejvyššího soudu jej odvolává. Délka jeho funkčního období je 3 roky,
„Společný kontrolní orgán se schází nejméně jednou za půl roku. Sejde
do funkce jej lze jmenovat i opakovaně.
se také do tří měsíců po podání odvolání podle čl. 19 odst. 8 nebo do tří
měsíců ode dne, kdy mu byla věc předložena podle čl. 20 odst. 2.
Společný kontrolní orgán může rovněž svolat jeho předseda, požádají-li
o to nejméně dva členské státy.“
iii) ve třetím pododstavci druhé větě se slova „18 měsíců“ nahrazují
slovy „tři roky“;
b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3. Soudce jmenovaný členským státem se stává stálým členem po
zvolení na plenárním zasedání osob jmenovaných členskými státy v
souladu s odstavcem 1 a zůstává stálým členem po dobu tří let. Každý
rok se volí tajným hlasováním jeden stálý člen společného kontrolního
orgánu. Společnému kontrolnímu orgánu předsedá člen, jenž svou
funkci zastává třetím rokem od zvolení. Stálí členové mohou být zvoleni
opakovaně. Jmenované osoby, jež si přejí být zvoleny, podají svou
kandidaturu písemně sekretariátu společného kontrolního orgánu deset
dní před zasedáním, na němž se volby mají konat.“;
c) vkládá se nový odstavec, který zní: „4a. Společný kontrolní orgán
přijme ve svém jednacím řádu prováděcí opatření k odstavcům 3 a 4.“;
d) v odstavci 10 se doplňuje nová věta, která zní:
„Sekretariát společného kontrolního orgánu může využívat odborné
znalosti sekretariátu zřízeného rozhodnutím 2000/641/SVV (*).
(*)Rozhodnutí Rady 2000/641/SVV ze dne 17. října 2000, kterým se
zřizuje sekretariát pro společné kontrolní orgány pověřené ochranou
údajů vytvořené Úmluvou o zřízení Evropského policejního úřadu
(Úmluvou o Europolu), Úmluvou o používání informačních technologií
pro celní účely a Úmluvou k provedení Schengenské dohody o
postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Schengenskou
úmluvou) (Úř. věst. L 271, 24.10.2000, s. 1).
9534
Článek 25 se mění takto:
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 4, jsou národní členové, jejich zástupci a
asistenti uvedení v čl. 2 odst. 2, zaměstnanci Eurojustu, případní národní
zpravodajové a úředník pro ochranu údajů vázáni povinností dodržovat
důvěrnost údajů.“;
b) v odstavci 4 se slova „čl. 9 odst. 1“ nahrazují slovy „čl. 2 odst. 4“.
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
32009D0426
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 1 bod 23

Lhůta pro implementaci

4.6.2011

Úřední věstník

L 138/15

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

ROZHODNUTÍ RADY 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
Vkládá se nový článek, který zní:
104/2013 § 27 odst. 1
Národní koordinační systém Eurojustu
PT
„Článek 25a
(1) Národní koordinační systém Eurojustu je na území České republiky
Spolupráce s Evropskou soudní sítí a jinými sítěmi Evropské unie
tvořen
zapojenými do spolupráce v trestních věcech
1. Eurojust a Evropská soudní síť navzájem udržují velmi úzké vztahy,
a) národními korespondenty,
založené na konzultacích a doplňkovosti, a to především mezi národním
členem, kontaktními místy Evropské soudní sítě téhož členského státu a
b) až 3 osobami, které jsou kontaktními body Evropské justiční sítě a
národními zpravodaji pro Eurojust a Evropskou soudní síť. V zájmu
které byly se svým souhlasem určeny členy Národního koordinačního
účinné spolupráce se přijmou tato opatření:
systému Eurojustu národním korespondentem pro Evropskou justiční
a) národní členové v jednotlivých případech informují kontaktní místa
síť,
Evropské soudní sítě o všech případech, které může tato síť podle jejich
mínění řešit lépe;
c) osobami, které jsou členy nebo kontaktními body sítí vytvořených pro
b) sekretariát Evropské soudní sítě tvoří součást zaměstnanců Eurojustu.
účely justiční spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy.
Pracuje jako oddělená jednotka. Může využívat administrativní zdroje
Eurojustu, které jsou nezbytné pro plnění úkolů Evropské soudní sítě,
včetně zahrnutí nákladů na plenární schůze Evropské soudní sítě. Pokud
se plenární schůze konají v prostorách Rady v Bruselu, náklady mohou
zahrnovat pouze náklady na cestovní výdaje a na tlumočnické služby.
Pokud se plenární schůze konají v členském státě, který předsedá Radě,
mohou náklady zahrnovat pouze část celkových nákladů na zasedání;
c) k účasti na schůzích Eurojustu mohou být v jednotlivých případech
přizvána kontaktní místa Evropské soudní sítě.
2. Aniž je dotčen čl. 4 odst. 1, tvoří sekretariát sítě pro společné
vyšetřovací týmy a sekretariát sítě zřízené rozhodnutím Rady
2002/494/SVV součást zaměstnanců Eurojustu. Tyto sekretariáty pracují
jako oddělené jednotky. Mohou využívat administrativních zdrojů
Eurojustu, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů. Koordinaci
sekretariátů zajišťuje Eurojust.
Tento odstavec se vztahuje na sekretariát jakékoliv nové sítě zřízené
rozhodnutím Rady, pokud dotyčné rozhodnutí stanoví, že sekretariát
zajišťuje Eurojust.
3. Síť vytvořená rozhodnutím 2008/852/SVV může požádat, aby jí
Eurojust poskytl sekretariát. Bude-li taková žádost podána, použije se
odstavec 2.“
104/2013 § 27 odst. 2b) (2) Národní koordinační systém Eurojustu usnadňuje plnění úkolů
Eurojustu v České republice zejména tím, že
b) napomáhá při určování případů spadajících do působnosti Eurojustu,
nebo případů, ve kterých má Evropská justiční síť poskytnout orgánům
činným v trestním řízení potřebnou součinnost,
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
32009D0426
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 1 bod 24

Lhůta pro implementaci

4.6.2011

Úřední věstník

L 138/15

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

ROZHODNUTÍ RADY 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
Článek 26 se nahrazuje tímto:
„Článek 26
Vztahy s orgány, jinými subjekty a agenturami Evropského společenství
nebo Evropské unie
1. Pokud je to důležité pro plnění jeho úkolů, může Europol navázat a
udržovat pracovní vztahy s orgány, jinými subjekty a agenturami, které
byly zřízeny Smlouvou o založení Evropských společenství nebo
Smlouvou o Evropské unii anebo na jejich základě. Eurojust naváže a
udržuje pracovní vztahy alespoň
a) s Europolem;
b) s OLAF;
c) s Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších
hranicích členských států Evropské unie (Frontex);
d) s Radou, zejména s jejím Společným situačním střediskem.
Eurojust rovněž naváže a udržuje pracovní vztahy s Evropskou sítí pro
justiční vzdělávání.
2. Eurojust může uzavírat dohody nebo pracovní ujednání se subjekty
uvedenými v odstavci 1. Tyto dohody nebo pracovní ujednání se mohou
týkat zejména výměny informací, včetně osobních údajů, a vysílání
styčných policistů do Eurojustu. Takovou dohodu nebo pracovní
ujednání lze uzavřít pouze po konzultaci Eurojustu se společným
kontrolním orgánem o ustanoveních o ochraně údajů a po schválení
kvalifikovanou většinou Rady. Eurojust informuje Radu o jakýchkoliv
svých plánech zahájit taková jednání a Rada může vyvodit jakékoliv
závěry, jež považuje za vhodné.
3. Před vstupem dohody nebo pracovního ujednání podle odstavce 2 v
platnost může Eurojust přímo obdržet a použít informace, včetně
osobních údajů, od subjektů

9534
Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

uvedených v odstavci 1, pokud je to nezbytné k náležitému plnění jeho
úkolů, a může těmto subjektům přímo předávat informace, včetně
osobních údajů, pokud je to nezbytné k náležitému plnění úkolů
příjemce a v souladu s pravidly pro ochranu údajů stanovenými v tomto
rozhodnutí.
4. OLAF může na vlastní žádost nebo z podnětu Eurojustu přispívat k
práci Eurojustu při koordinaci postupů vyšetřování a stíhání v oblasti
ochrany finančních zájmů Evropských společenství, pokud proti tomuto
příspěvku nejsou příslušné vnitrostátní orgány.
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
32009D0426
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 1 bod 25

Lhůta pro implementaci

4.6.2011

Úřední věstník

L 138/15

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

ROZHODNUTÍ RADY 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
5. Aniž je dotčen článek 9, zajistí členské státy pro účely přijímání a
předávání informací mezi Eurojustem a OLAF, aby byli národní členové
Eurojustu považováni za příslušné orgány členských států, avšak
výhradně pro účely nařízení (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady
(Euratom) č. 1074/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování
prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (*).
Výměnou informací mezi OLAF a národními členy není dotčena
povinnost poskytovat na základě uvedených nařízení informace jiným
příslušným orgánům.
(*) Úř. věst. L 136, 31. 5. 1999, s.8
Vkládá se nový článek, který zní:
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
„Článek 26a
Vztahy se třetími státy a organizacemi
1. Pokud je to zapotřebí pro plnění jeho úkolů, může Eurojust navázat a
udržovat pracovní vztahy s těmito subjekty:
a) se třetími státy;
b) s organizacemi, jako jsou
i) mezinárodní organizace a orgány veřejného práva, které jsou jim
podřízeny,
ii) jiné orgány veřejného práva, které byly zřízeny na základě dohody
mezi dvěma či více státy, a
iii) Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol).
2. Eurojust může uzavírat dohody se subjekty uvedenými v odstavci 1.
Tyto dohody se mohou týkat zejména výměny informací, včetně
osobních údajů, a vysílání styčných policistů, soudců nebo státních
zástupců do Eurojustu. Takovéto dohody lze uzavřít pouze po konzultaci
Eurojustu se společným kontrolním orgánem o ustanoveních o ochraně
údajů a po schválení Radou rozhodující kvalifikovanou většinou.
Eurojust informuje Radu o jakýchkoliv svých plánech zahájit taková
jednání a Rada může vyvodit jakékoliv závěry, jež považuje za vhodné.
3. Dohody podle odstavce 2, jež obsahují ustanovení o výměně osobních
údajů, lze uzavírat pouze v případě, že se na dotyčný subjekt vztahuje
Úmluva Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981, nebo poté, co posouzení
potvrdí existenci přiměřené úrovně ochrany údajů tímto subjektem.
4. Dohody podle odstavce 2 zahrnují ustanovení o sledování jejich
provádění, včetně provádění pravidel pro ochranu údajů.
5. Před vstupem dohod podle odstavce 2 v platnost může Eurojust
přímo dostávat informace, včetně osobních údajů, pokud je to nezbytné
k náležitému plnění jeho úkolů.
6. Před vstupem dohod podle odstavce 2 v platnost může Eurojust za

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
32009D0426
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 1 bod 26

Čl. 1 bod 27

Lhůta pro implementaci

4.6.2011

Úřední věstník

L 138/15

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

ROZHODNUTÍ RADY 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
podmínek stanovených v čl. 27 odst. 1 těmto subjektům přímo předávat
informace, s výjimkou osobních údajů, pokud je to nezbytné k
náležitému plnění úkolů příjemce.
7. Eurojust může za podmínek stanovených v čl. 27 odst. 1 předávat
subjektům uvedeným v odstavci 1 osobní údaje, pokud
a) to je v jednotlivých případech nezbytné pro předcházení či potírání
trestných činů, které spadají do působnosti Eurojustu, a
b) Eurojust s dotyčným subjektem uzavřel dohodu podle odstavce 2,
která vstoupila v platnost a která předávání těchto údajů dovoluje.
8. Jakékoliv pozdější nedodržení nebo vysokou pravděpodobnost
nedodržení podmínek odstavce 3 subjekty uvedenými v odstavci 1 sdělí
Eurojust neprodleně společnému kontrolnímu orgánu a dotyčným
členským státům. Společný kontrolní orgán může zastavit další výměnu
osobních údajů s danými subjekty do doby, než se pře-svědčí, že byla
zjednána přiměřená náprava.
9. Při jednání jakožto příslušný vnitrostátní orgán a v souladu s právními
předpisy vlastního členského státu však může národní člen výjimečně a
výhradně za účelem přijetí naléhavých opatření k odvrácení nebezpečí
bezprostředně ohrožujícího konkrétní fyzickou osobu nebo veřejnou
bezpečnost provést výměnu informací obsahujících osobní údaje, i když
nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci 7. Za zákonnost povolení
předání údajů odpovídá tento národní člen. O případech předání údajů a
jejich důvodech vede národní člen záznamy. Předání údajů se povolí,
pouze pokud se příjemce zaváže použít je výhradně pro účely, pro které
byly předány.“
Článek 27 se nahrazuje tímto:
104/2013
„Článek 27
Předávání údajů
1. Před uskutečněním jakékoli výměny informací mezi Eurojustem a
subjekty uvedenými v článku 26a udělí k předání informací souhlas
národní člen členského státu, který informace poskytl. V případě potřeby
národní člen konzultuje příslušné orgány členských států.
2. Eurojust odpovídá za zákonnost předání údajů. Eurojust vede
záznamy o všech předáních údajů, která provedl podle článků 26 a 26a,
a o důvodech těchto předání. Údaje jsou předány, pouze pokud se
příjemce zaváže použít je výhradně pro účely, pro které byly předány.“
9534
Vkládají se nové články, které znějí:
104/2013
„Článek 27a

§ 32 odst. 1

(1) Orgán činný v trestním řízení nebo národní korespondent, který
předal Eurojustu osobní údaje, požádá Eurojust o jejich opravu nebo
výmaz, zjistí-li, že předané osobní údaje jsou nepřesné.

§ 24

Styčný zástupce Eurojustu
PT
Soudce nebo státní zástupce může být se svým souhlasem a souhlasem

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
32009D0426
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci

4.6.2011

Úřední věstník
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Gestor

MSp

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

ROZHODNUTÍ RADY 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
Styční zástupci vyslaní do třetích států
ministra spravedlnosti vyslán kolegiem Eurojustu do jiného než
1. Pro usnadnění justiční spolupráce se třetími státy v případech, kdy
členského státu, aby zde působil jako styčný zástupce Eurojustu. Ministr
Eurojust poskytuje pomoc podle tohoto rozhodnutí, může kolegium
spravedlnosti uděluje souhlas s jeho vysláním na návrh národního člena;
vyslat styčné zástupce do třetího státu, s výhradou dohody s daným
má-li být takto vyslán národní člen, činí tak na návrh nejvyššího státního
třetím státem podle článku 26a. Před zahájením jednání se třetím státem
zástupce. Vysláním národního člena, jeho zástupce nebo asistenta jako
vysloví Rada kvalifikovanou většinou souhlas. Eurojust informuje Radu
styčného zástupce Eurojustu zaniká funkce národního člena, jeho
zástupce nebo asistenta.
o jakýchkoliv svých plánech zahájit taková jednání a Rada může vyvodit
jakékoliv závěry, jež považuje za vhodné.
2. Styčný zástupce podle odstavce 1 musí mít zkušenosti s prací pro
Eurojust a přiměřené znalosti v oblasti justiční spolupráce a způsobu
fungování Eurojustu. Vyslání styčného zástupce jménem Eurojustu
podléhá předchozímu souhlasu tohoto soudce nebo státního zástupce a
jeho členského státu.
3. Pokud je styčný zástupce vyslaný Eurojustem vybrán z národních
členů nebo jejich zástupců či asistentů,
i) nahradí jej členský stát ve funkci národního člena nebo jeho zástupce
či asistenta,
ii) přestává být oprávněn k výkonu pravomocí podle článků 9a až 9e.
4. Aniž je dotčen článek 110 služebního řádu úředníků Evropských
společenství, stanoveného nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68
(*), vypracuje kolegium pravidla pro vysílání styčných zástupců a za
konzultace s Komisí přijme v tomto ohledu nezbytná prováděcí
ujednání.
5. Činnost styčných zástupců vyslaných Eurojustem podléhá dohledu
společného kontrolního orgánu. Styční zástupci podávají zprávu kolegiu,
které ve výroční zprávě vhodným způsobem informuje Evropský
parlament a Radu o jejich činnosti. Styční zástupci informují národní
členy a příslušné vnitrostátní orgány o všech případech týkajících se
jejich členského státu.
6. Příslušné orgány členských států a styční zástupci uvedení v odstavci
1 mohou být v přímém vzájemném styku. V těchto případech styčný
zástupce o tomto styku informuje národního člena.
7. Styční zástupci uvedení v odstavci 1 jsou připojeni k systému řízení
případů.
Článek 27b
Žádosti o justiční spolupráci předkládané třetím státům a obdržené ze
třetích států
1. Eurojust může se souhlasem dotyčných členských států koordinovat
výkon žádostí o justiční spolupráci vydaných třetím státem, pokud jsou
tyto žádosti součástí téhož vyšetřování a vyžadují výkon v nejméně dvou
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ROZHODNUTÍ RADY 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
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Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
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písm., atd.)
členských státech. Žádosti uvedené v tomto odstavci může Eurojustu
předat také příslušný vnitrostátní orgán.
2. V naléhavém případě a v souladu s článkem 5a může žádosti uvedené
v odstavci 1 tohoto článku a vydané třetím státem, který s Eurojustem
uzavřel dohodu o spolupráci, přijímat a zpracovávat stálá koordinace.
3. Aniž je dotčen čl. 3 odst. 2, může Eurojust rovněž se souhlasem
dotčených členských států usnadnit justiční spolupráci se třetím státem v
případech, kdy jsou předloženy žádosti o justiční spolupráci, jež se
vztahují k témuž vyšetřování a vyžadují výkon v daném třetím státě.
4. Žádosti uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 mohou být předány
prostřednictvím Eurojustu, pokud je to v souladu s nástroji použitelnými
pro vztahy mezi daným třetím státem a Evropskou unií nebo dotčenými
členskými státy.
Článek 27c
Jiná odpovědnost než odpovědnost za neoprávněné nebo nesprávné
zpracování údajů
1. Smluvní odpovědnost Eurojustu se řídí právem rozhodným pro
dotyčnou smlouvu.
2. V případě mimosmluvní odpovědnosti je Eurojust povinen, nezávisle
na odpovědnosti podle článku 24, nahradit škodu, která byla způsobena
zaviněním kolegia nebo pracovníků Eurojustu při výkonu jejich
povinností, pokud jim lze toto zavinění přičíst a bez ohledu na různé
postupy pro uplatnění nároku na náhradu škody, které existují v
právních řádech členských států.
3. Odstavec 2 se rovněž použije na škody, které byly způsobeny
zaviněním národního člena nebo jeho zástupce či asistenta při výkonu
jejich povinností. Jedná-li však tato osoba na základě svých svěřených
pravomocí podle článků 9a až 9e, uhradí její členský stát původu
Eurojustu náklady, jež Eurojustu náhradou uvedených škod vznikly.
4. Poškozený má právo žádat, aby se Eurojust zdržel určité činnosti nebo
aby v takové činnosti ustal.
5. Vnitrostátní soudy členských států příslušné k projednávání sporů
týkajících se odpovědnosti Eurojustu podle tohoto článku se určují podle
nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a
uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních
věcech (**).
(*) Úř.věst. L 56, 4. 3. 1968, s.1
(*) Úř. věst. L 12, 16. 1. 2001, s. 1
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ROZHODNUTÍ RADY 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
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104/2013 § 29 odst. 1g) (1)Národní člen je pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn
g) v rámci mezinárodní justiční spolupráce zasílat do členských států a
do třetích států, které uzavřely s Eurojustem dohodu o spolupráci, a
přijímat z těchto států žádosti a rozhodnutí, případně i jiné související
listiny,
104/2013

§ 29 odst. 1h) (1)Národní člen je pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn
h) koordinovat vyřizování žádostí o mezinárodní justiční spolupráci,

104/2013

§ 33

Regresní nárok
(1) Ministerstvo uhradí na žádost Eurojustu jím požadovanou částku,
kterou Eurojust vyplatil jako náhradu škody, a to v rozsahu, v jakém
byla vzniklá škoda způsobena výkonem pravomocí národního člena
uvedených v § 29.
(2) V případě, že žádost Eurojustu neobsahuje potřebné údaje, vyzve jej
ministerstvo k jejímu doplnění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.
Přitom jej vždy upozorní na důsledky nevyhovění této výzvě. Nevyhovíli Eurojust této výzvě ve stanovené lhůtě, aniž by uvedl podstatné
důvody, pro které tak nemohl učinit, žádost odmítne.

Čl. 1 bod 28
Čl 1. bod 29

Čl. 1 bod 30

V čl. 28 odst. 2 druhé větě se za slovo „Radě“ vkládají slova „, která je
schválí kvalifikovanou většinou“.
Článek 29 se mění takto:
a) v odstavci 1 se
i) slova „jednomyslným rozhodnutím“ nahrazují slovy „dvoutřetinovou
většinou hlasů“,
ii) doplňuje nová věta, která zní:
„Komise je oprávněna účastnit se výběrového řízení a zasedat ve
výběrové komisi“;
b) v odstavci 2 se druhá věta nahrazuje tímto:
„Může být jmenován na jedno další funkční období i bez výběrového
řízení, pokud tak rozhodne kolegium tříčtvrtinovou většinou hlasů a
správního ředitele jmenuje stejnou většinou.“;
c) v odstavci 5 se doplňuje se nová věta, která zní:
„Za tímto účelem odpovídá za to, že ve spolupráci s kolegiem bude
vyvinut a uplatňován účinný monitorovací a hodnotící postup týkající se
výkonu správy Eurojustu s ohledem na plnění jeho cílů. Správní ředitel
pravidelně podává kolegiu zprávu o výsledcích tohoto monitorování.“
Článek 30 se mění takto:

9534
Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT
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ROZHODNUTÍ RADY 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
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Citace ustanovení
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ení *
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a) v odstavci 2 se
i) ve čtvrté větě doplňují slova „, kteří mohou národnímu členovi rovněž
pomáhat“,
ii) (netýká se českého znění);
b) v odstavci 3 se doplňují slova „, aniž je dotčen čl. 25a odst. 1 písm. c)
a čl. 25a odst. 2“.
Článek 32 se mění takto:
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
a) nadpis se nahrazuje tímto:
„Informování Evropského parlamentu, Rady a Komise“;
b) doplňuje se nový odstavec, který zní:
„3. Komise a Rada mohou požádat o stanovisko Eurojustu ke všem
navrhovaným nástrojům připravovaným podle hlavy VI Smlouvy.“
Článek 33 se nahrazuje tímto:
104/2013 § 21 odst. 1
Národní člen
PT
„Článek 33
(1) Českou republiku v Eurojustu zastupuje národní člen Eurojustu (dále
Financování
jen „národní člen“). Národní člen je dočasně přidělen k Eurojustu.
1. Platy a požitky národních členů a jejich zástupců a asistentů
uvedených v čl. 2 odst. 2 hradí jejich členský stát původu.
2. Vyvíjejí-li národní členové nebo jejich zástupci či asistenti činnost v
rámci úkolů Eurojustu, považují se příslušné výdaje spojené s touto
činností za operativní výdaje ve smyslu čl. 41 odst. 3 Smlouvy.“
104/2013 § 21 odst. 2
(2) Národního člena jmenuje s jeho souhlasem na návrh nejvyššího
státního zástupce ministr spravedlnosti z řad státních zástupců
přidělených k výkonu funkce k Nejvyššímu státnímu zastupitelství, kteří
svými odbornými a jazykovými znalostmi a zkušenostmi dávají záruky
řádného výkonu této funkce, a na návrh nejvyššího státního zástupce jej
odvolává.
104/2013

Čl. 1 bod 33

L 138/15

V článku 35 se odstavec 1 mění takto:

§ 22 odst. 2

(2) Zástupce národního člena plní jeho úkoly a vykonává jeho
pravomoci v době jeho nepřítomnosti, jinak je oprávněn jednat jménem
národního člena v rozsahu jím uděleného pověření. Zástupce národního
člena jmenuje s jeho souhlasem na návrh nejvyššího státního zástupce
ministr spravedlnosti z řad státních zástupců přidělených k výkonu
funkce k Nejvyššímu státnímu zastupitelství, kteří svými odbornými a
jazykovými znalostmi a zkušenostmi dávají záruky řádného výkonu této
funkce, a na návrh nejvyššího státního zástupce jej odvolává. Délka
funkčního období zástupce národního člena je 4 roky, do funkce jej lze
jmenovat i opakovaně. Zástupce národního člena je dočasně přidělen k
Eurojustu.

9534
Nerelevantní z hlediska transpozice.
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ROZHODNUTÍ RADY 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
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Citace ustanovení
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/ ID
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ení *
ka
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a) slova „nejpozději do 31. března“ se nahrazují slovy „do 10. února“;
b) doplňuje se nová věta, která zní:
„Evropská soudní síť i sítě uvedené v čl. 25a odst. 2 jsou včas před
předáním odhadu Komisi informovány o položkách souvisejících s
činností jejich sekretariátů.“
Článek 36 se mění takto:
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
a) v odstavci 2 se první věta nahrazuje tímto:
„2. Do 1. března po ukončení každého rozpočtového roku předá účetní
Eurojustu účetnímu Komise a Účetnímu dvoru prozatímní účty se
zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok.“;
b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3. Eurojust zašle zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za
rozpočtový rok Evropskému parlamentu a Radě do 31. března
následujícího roku.“;
c) v odstavci 10 se slova „do 30. dubna“ nahrazují slovy „do 15.
května“.
Vkládá se nový článek, který zní:
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
„Článek 39a
Utajované skutečnosti EU
Eurojust uplatňuje při nakládání s utajovanými skutečnostmi EU
bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy stanovené
rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se
přijímají bezpečnostní předpisy Rady (*).
(*) Úř.věst. L 101, 11. 4. 2001, s.1
Článek 41 se nahrazuje tímto:
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
„Článek 41
Předkládání zpráv
1. Členské státy oznámí Eurojustu a generálnímu sekretariátu Rady
jmenování národních členů, jejich zástupců a asistentů, jakož i osob
podle čl. 12 odst. 1 a 2 a všechny změny tohoto jmenování. Generální
sekretariát Rady vede aktualizovaný seznam těchto osob a zpřístupňuje
jejich jména a kontaktní údaje všem členským státům a Komisi.
2. Konečné jmenování národního člena nemůže nabýt účinku, dokud
generální sekretariát Rady neobdrží úřední oznámení uvedená v odstavci
1 a v čl. 9a odst. 3.“
Vkládá se nový článek, který zní:
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
„Článek 41a
Hodnocení
1. Do 4. června 2014 a každých pět let poté zadá kolegium nezávislé
externí hodnocení provádění tohoto rozhodnutí a činností vykonávaných
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Eurojustem.
2. Předmětem každého hodnocení je dopad tohoto rozhodnutí, fungování
Eurojustu s ohledem na plnění cílů podle tohoto rozhodnutí a účinnost a
účelnost Eurojustu. Za konzultace s Komisí vydá kolegium konkrétní
kritéria hodnocení.
3. V hodnotící zprávě budou uvedeny výstupy hodnocení a doporučení.
Tato zpráva se předkládá Evropskému parlamentu, Radě a Komisi a
zveřejní se.“
Doplňuje se nová příloha obsažená v příloze tohoto rozhodnutí.
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
Provedení
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
1. V případě potřeby uvedou členské státy své vnitrostátní právo do
souladu s tímto rozhodnutím co nejdříve a nejpozději 4. června 2011.
2. Komise pravidelně přezkoumává provádění rozhodnutí
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
2002/187/SVV ve znění pozdějších předpisů členskými státy a
předkládá o tom zprávu Evropskému parlamentu a Radě, doplněnou
případně o nezbytné návrhy na zlepšení justiční spolupráce a fungování
Eurojustu. To se zejména týká schopností Eurojustu podporovat členské
státy v boji proti terorismu.
Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
Evropské unie.
„PŘÍLOHA
Seznam uvedený v čl. 13 odst. 10, jímž se stanoví minimální druhy
informací, jež mají být, jsou-li dostupné,
předávány Eurojustu podle čl. 13 odst. 5, 6 a 7
1. Pokud jde o situace uvedené v čl. 13 odst. 5:
a) zúčastněné členské státy;
b) druh dotyčných trestných činů;
c) datum dohody o zřízení týmu;
d) plánovaná doba trvání týmu, včetně změny této doby;
e) podrobnosti o vedoucím týmu u jednotlivých zúčastněných členských
států;
f) stručné shrnutí výsledků společných vyšetřovacích týmů.
2. Pokud jde o situace uvedené v čl. 13 odst. 6:
a) údaje umožňující identifikaci osoby, skupiny nebo subjektu, jež je
předmětem trestního vyšetřování nebo stíhání;
b) dotyčné členské státy;
c) dotyčný trestný čin a jeho okolnosti;
d) údaje týkající se předložených žádostí nebo rozhodnutí o justiční
spolupráci, včetně nástrojů uvádějících v účinek

104/2013

§ 30

Výměna informací s národním členem
(1) Orgány činné v trestním řízení poskytnou národnímu členovi bez
zbytečného odkladu informace nezbytné k plnění úkolů Eurojustu;
poskytnutí takových informací se považuje za žádost o součinnost
Eurojustu pouze, je-li to orgánem činným v trestním řízení výslovně
uvedeno. Tyto informace je možné předat ostatním národním členům
nebo cizozemským orgánům, je-li to potřebné k plnění jejich úkolů.
(2) Soud a v přípravném řízení státní zástupce informují národního člena
zejména o případech, jež se přímo dotýkají nejméně 3 členských států a
nejméně 2 členským státům byly zaslány žádosti o mezinárodní justiční
spolupráci, a
a) jedná se o skutek, za který lze uložit nepodmíněný trest odnětí
svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 5 let nebo ochranné
opatření spojené se zbavením osobní svobody a který spočívá v
některém z těchto jednání:
1. obchod s lidmi,
2. pohlavní zneužívání dětí a dětská pornografie,
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
32009D0426
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci

4.6.2011

Úřední věstník

L 138/15

Gestor

MSp

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019

ROZHODNUTÍ RADY 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
zásadu vzájemného uznávání, zahrnující:
3. nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami,
i) datum žádosti,
4. nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami,
ii) dožadující nebo vydávající orgán,
5. korupce,
iii) dožádaný nebo vykonávající orgán,
6. podvod, který postihuje zájmy Evropských společenství ve smyslu
iv) druh žádosti (požadovaná opatření),
Úmluvy ze dne 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů
v) zda byla žádost vykonána či nikoliv, a pokud nikoliv, z jakých
Evropských společenství,
důvodů.
7. padělání eura,
3. Pokud jde o situace uvedené v čl. 13 odst. 7 písm. a):
8. legalizace výnosů z trestné činnosti,
a) členské státy a dotyčné příslušné orgány;
9. útok proti informačnímu systému,
b) údaje umožňující identifikaci osoby, skupiny nebo subjektu, jež je
předmětem trestního vyšetřování nebo stíhání;
b) skutková zjištění nasvědčují tomu, že skutek byl spáchán
c) dotyčný trestný čin a jeho okolnosti.
organizovanou zločineckou skupinou, nebo
4. Pokud jde o situace uvedené v čl. 13 odst. 7 písm. b):
a) členské státy a dotyčné příslušné orgány;
c) mohou mít závažný přeshraniční rozměr nebo dopad na úrovni
b) údaje umožňující identifikaci osoby, skupiny nebo subjektu, jež je
Evropské unie nebo se mohou dotýkat i jiných členských států.
předmětem trestního vyšetřování nebo stíhání;
c) druh zásilky;
(3) Soud a v přípravném řízení státní zástupce dále informují národního
d) druh trestného činu, v souvislosti s nímž je sledovaná zásilka
člena zejména o
předávána.
5. Pokud jde o situace uvedené v čl. 13 odst. 7 písm. c):
a) vytvoření společného vyšetřovacího týmu a výsledcích jeho činnosti,
a) dožadující nebo vydávající stát;
b) dožádaný nebo vykonávající stát;
b) případě, kdy jsou proti téže osobě vedena o témže skutku souběžně
c) popis obtíží.“
trestní řízení v České republice a v jednom nebo více jiných členských
státech, anebo se lze oprávněně domnívat, že takový případ nastane,
c) sledovaných zásilkách dotýkajících se nejméně 3 států, z nichž
nejméně 2 jsou členskými státy, a d) opakovaných odmítnutích nebo
obtížích při vyřizování žádostí o mezinárodní justiční spolupráci.
(4) Informace se národnímu členovi neposkytnou, pokud by tím došlo k
ohrožení podstatných národních bezpečnostních zájmů nebo bezpečnosti
osob.
(5) Národní člen bez zbytečného odkladu informuje příslušný orgán
činný v trestním řízení o výsledku zpracování jím poskytnutých
informací a vyrozumí jej o souvisejících případech, které jsou
Eurojustem evidovány.
9534
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.
č

Číslo.Sb.

1.

104/2013

Název předpisu

Účinnost
předpisu

zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

1.1.2014

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č
.

1.
2.
3.
4.
5.

Číslo ID

9534

3. Poznámky
Poř.č
.

Předkladatel

MSp

Název návrhu předpisu

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

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

1. 11. 2018

Předpokládané
datum předložení
vládě
1. 7. 2019

Text poznámky
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Předpokládané
datum nabytí
účinnosti
1. 7. 2020

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex: 32009F0829
Název:
Ustanovení (článek,
odst., písm., atd.)
Čl. 1

Lhůta pro implementaci:
Úřední věstník
L 294/20
Gestor
MSp
1. 12. 2012
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/829/SVV ze dne 23. října 2009 o uplatnění zásady vzájemného uznávání na
rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)
Předmět
Toto rámcové rozhodnutí stanoví pravidla, podle nichž jeden
členský stát uznává rozhodnutí o opatřeních dohledu vydané v
jiném členském státě jako alternativu zajišťovací vazby, dohlíží nad
opatřeními dohledu uloženými fyzické osobě a předává dotyčnou
osobu vydávajícímu státu v případě porušení těchto opatření.

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení
*

104/2013

§ 239 odst. 1

(1) Podle tohoto dílu a dílu 3 se postupuje při uznání a výkonu
vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského
státu, kterým bylo v trestním řízení rozhodnuto o přijetí některého
z náhradních opatření za vazbu uvedených v § 240.

104/2013

§ 251 odst. 1

(1) Podle tohoto dílu a dílu 3 lze zaslat jinému členskému státu k
uznání a výkonu pravomocné rozhodnutí státního zástupce nebo
soudu, kterým bylo rozhodnuto o ponechání obviněného na
svobodě nebo o jeho propuštění z vazby za současného nahrazení
vazby zárukou, slibem nebo dohledem probačního úředníka podle §
73 trestního řádu.
Nerelevantní z hlediska implementace

NA

PT

Čl. 2 odst. 1 písm. a)

Cíle
1. Cíle tohoto rámcového rozhodnutí jsou:
a) zajistit řádný výkon spravedlnosti a zejména to, že se dotyčná
osoba dostaví k soudu;

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

b) podpořit ve vhodných případech využívání nevazebních opatření
v průběhu trestního řízení u osob, které nemají bydliště v tom
členském státě, v němž se řízení koná;

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 2 odst. 1 písm. c)

c) zlepšit ochranu obětí a široké veřejnosti.

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 2 odst. 2

2. Toto rámcové rozhodnutí neuděluje osobě právo využít v
průběhu trestního řízení nevazební opatření jako alternativu vazby.
To je záležitost, která se řídí hmotným a procesním právem státu, v
němž se trestní řízení koná
Ochrana práva a pořádku a zajištění vnitřní bezpečnosti
Tímto rámcovým rozhodnutím není dotčen výkon povinností
členských států v souvislosti s ochranou obětí, široké veřejnosti a
vnitřní bezpečnosti podle článku 33 Smlouvy o Evropské unii.

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

(1) Podle tohoto dílu a dílu 3 se postupuje při uznání a výkonu
vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského
státu, kterým bylo v trestním řízení rozhodnuto o přijetí některého
z náhradních opatření za vazbu uvedených v § 240.

PT

Čl. 3

Čl. 4 písm. a)

Definice
Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí:
a) "rozhodnutím o opatřeních dohledu" vymahatelné rozhodnutí
přijaté příslušným orgánem ve vydávajícím státě v souladu s
vnitrostátním právem hmotným i procesním v průběhu trestního
řízení, které fyzické osobě jako alternativu zajišťovací vazby ukládá
jedno nebo více opatření dohledu;

104/2013

§ 239 odst. 1
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Čl. 4 písm. b)

b) "opatřeními dohledu" povinnosti a pokyny uložené fyzické osobě
v souladu s právními předpisy vydávajícího státu;

104/2013

§ 251 odst. 1

104/2013

§ 239

104/2013

§ 251 odst. 1

(1) Podle tohoto dílu a dílu 3 lze zaslat jinému členskému státu k
uznání a výkonu pravomocné rozhodnutí státního zástupce nebo
soudu, kterým bylo rozhodnuto o ponechání obviněného na
svobodě nebo o jeho propuštění z vazby za současného nahrazení
vazby zárukou, slibem nebo dohledem probačního úředníka podle §
73 trestního řádu.
(1) Podle tohoto dílu a dílu 3 se postupuje při uznání a výkonu
vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského
státu, kterým bylo v trestním řízení rozhodnuto o přijetí některého
z náhradních opatření za vazbu uvedených v § 240.

PT

(1) Podle tohoto dílu a dílu 3 lze zaslat jinému členskému státu k
uznání a výkonu pravomocné rozhodnutí státního zástupce nebo
soudu, kterým bylo rozhodnuto o ponechání obviněného na
svobodě nebo o jeho propuštění z vazby za současného nahrazení
vazby zárukou, slibem nebo dohledem probačního úředníka podle §
73 trestního řádu.
Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 4 písm. c)

c) "vydávajícím státem" členský stát, ve kterém bylo vydáno
rozhodnutí o opatřeních dohledu;

Čl. 4 písm. d)

d) "vykonávajícím státem" členský stát, v němž je dohlíženo na
opatření dohledu.

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 5

Základní práva
Tímto rámcovým rozhodnutím není dotčena povinnost ctít základní
práva a obecné právní zásady zakotvené v článku 6 Smlouvy o
Evropské unii.

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 6 odst. 1

Stanovení příslušných orgánů
1. Každý členský stát uvědomí generální sekretariát Rady, který
justiční orgán nebo které justiční orgány jsou podle jeho
vnitrostátních právních předpisů příslušné jednat v souladu s tímto
rámcovým rozhodnutím v situaci, kdy je tento členský stát
vydávajícím nebo vykonávajícím státem.

PT

Čl. 6 odst. 2

2. Odchylně od odstavce 1, a aniž je dotčen odstavec 3, mohou
členské státy jako orgány příslušné pro přijímání rozhodnutí podle
tohoto rámcového rozhodnutí určit i jiné než justiční orgány, za
předpokladu, že tyto orgány mají pravomoc přijímat rozhodnutí
podobné povahy podle svého vnitrostátního práva hmotného i
procesního.

Příslušnost
(1) K postupu podle tohoto dílu a dílu 3 je příslušný okresní soud, v
jehož obvodu se zdržuje osoba, vůči níž rozhodnutí jiného
členského státu směřuje. Nezdržuje-li se tato osoba v České
republice, je příslušný okresní soud, v jehož obvodu tato osoba má
nebo měla poslední trvalý pobyt. Nelze-li určit příslušnost soudu
podle věty první a druhé, je k postupu podle tohoto dílu příslušný
Obvodní soud pro Prahu 6.
(2) Ke změně skutečností rozhodných pro určení místní příslušnosti
nastalé po zahájení řízení se nepřihlíží.
Nerelevantní z hlediska implementace

104/2013

§ 241 odst. 1,
odst. 2
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Čl. 6 odst. 3

3. Rozhodnutí uvedená v čl. 18 odst. 1 písm. c) přijímá příslušný
justiční orgán.

104/2013

§ 241 odst. 1,
odst. 2

(1) K postupu podle tohoto dílu a dílu 3 je příslušný okresní soud, v
jehož obvodu se zdržuje osoba, vůči níž rozhodnutí jiného
členského státu směřuje. Nezdržuje-li se tato osoba v České
republice, je příslušný okresní soud, v jehož obvodu tato osoba má
nebo měla poslední trvalý pobyt. Nelze-li určit příslušnost soudu
podle věty první a druhé, je k postupu podle tohoto dílu příslušný
Obvodní soud pro Prahu 6.

PT

(2) Ke změně skutečností rozhodných pro určení místní příslušnosti
nastalé po zahájení řízení se nepřihlíží.
Čl. 6 odst. 4

4. Generální sekretariát Rady zpřístupní obdržené informace všem
členským státům a Komisi.

Čl. 7 odst. 1

Účast ústředního orgánu

2. Členský stát může, je-li to nezbytné z důvodu organizace jeho
vnitřního soudního systému, přenést na svůj ústřední orgán nebo
orgány odpovědnost za administrativní doručení a převzetí
rozhodnutí o opatřeních dohledu spolu s osvědčením uvedeným v
článku 10, jakož i 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 ústředního orgánu dotčeného členského státu.

Čl. 7 odst. 3

3. Členský stát, který hodlá využít možností uvedených v tomto
článku, sdělí generálnímu sekretariátu Rady informace o určeném
ústředním orgánu nebo ústředních orgánech. Tyto údaje jsou
závazné pro všechny orgány vydávajícího členského státu.

Čl. 8 odst. 1 písm. a)

Druhy opatření dohledu

§ 256 odst. 2

(2) 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 zasláno rozhodnutí, nebo
při ověření podmínek stanovených právním řádem tohoto
členského státu pro uznání a výkon takového rozhodnutí. 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

104/2013

§ 256 odst. 2

(2) 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 zasláno rozhodnutí, nebo
při ověření podmínek stanovených právním řádem tohoto
členského státu pro uznání a výkon takového rozhodnutí. 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

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho
uznání a výkonu, pokud ukládá některou z těchto povinností
a) informovat příslušný orgán o změně místa pobytu nebo
doručovací adresy,

PT

104/2013

1. Toto rámcové rozhodnutí se použije na tato opatření dohledu:
a) povinnost osoby informovat příslušný orgán ve vykonávajícím
státě o jakékoli změně bydliště, zejména za účelem doručování
předvolání ke slyšení nebo hlavnímu líčení v průběhu trestního
řízení;

NA

104/2013

1. Každý členský stát může určit ústřední orgán nebo více
ústředních orgánů, dovoluje-li to jeho právní systém, které budou
nápomocny příslušným orgánům.

Čl. 7 odst. 2

Nerelevantní z hlediska implementace

§ 240 odst. 1
písm. a)

*/ použijte zkratky: PT - plná transpozice, DT - dílčí transpozice, NT - netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
104/2013

Čl. 8 odst. 1 písm. b)

Čl. 8 odst. 1 písm. c)

Čl. 8 odst. 1 písm. d)

Čl. 8 odst. 1 písm. e)

Čl. 8 odst. 1 písm. f)

b) povinnost zdržet se návštěv určitých lokalit, míst nebo
vymezených oblastí ve vydávajícím nebo vykonávajícím státě;

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

d) povinnost obsahující
vykonávajícího státu;

omezení

ohledně

opuštění

území

e) povinnost hlásit se v určené době určenému orgánu;

f) povinnost zdržet se styku s určitými osobami, které jsou spojeny s
údajně spáchanými trestnými činy.

§ 251 odst. 2

104/2013

§ 240 odst. 1
písm. b)

104/2013

§ 251 odst. 2

104/2013

§ 240 odst. 1
písm. c)

104/2013

§ 251 odst. 2

104/2013

§ 240 odst. 1
písm. d)

104/2013

§ 251 odst. 2

104/2013

§ 240 odst. 1
písm. e)

104/2013

§ 251 odst. 2

104/2013

§ 240 odst. 1
písm. f)

(2) Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 lze zaslat jinému členskému

státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládá omezení nebo
povinnosti uvedené v § 240 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o
kterých jiný členský stát oznámil, že nad nimi lze na jeho území
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu.
(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho
uznání a výkonu, pokud ukládá některou z těchto povinností
b) zdržet se návštěv určitých míst,

PT

(2) Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 lze zaslat jinému členskému

státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládá omezení nebo
povinnosti uvedené v § 240 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o
kterých jiný členský stát oznámil, že nad nimi lze na jeho území
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu.
(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho
uznání a výkonu, pokud ukládá některou z těchto povinností
c) zdržovat se, byť jen po vymezenou dobu, na určitém místě,
(2) Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 lze zaslat jinému členskému
státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládá omezení nebo
povinnosti uvedené v § 240 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o
kterých jiný členský stát oznámil, že nad nimi lze na jeho území
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu.
(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho
uznání a výkonu, pokud ukládá některou z těchto povinností
d) zákaz vycestovat,
(2) Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 lze zaslat jinému členskému
státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládá omezení nebo
povinnosti uvedené v § 240 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o
kterých jiný členský stát oznámil, že nad nimi lze na jeho území
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu.
(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho
uznání a výkonu, pokud ukládá některou z těchto povinností
e) hlásit se ve stanovené době příslušnému orgánu,
(2) Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 lze zaslat jinému členskému
státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládá omezení nebo
povinnosti uvedené v § 240 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o
kterých jiný členský stát oznámil, že nad nimi lze na jeho území
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu.
(1) Rozhodnutí jiného členského státu lze převzít za účelem jeho
uznání a výkonu, pokud ukládá některou z těchto povinností
f) zdržet se styku s určitými osobami, které jsou spojeny s trestnou
činností.

*/ použijte zkratky: PT - plná transpozice, DT - dílčí transpozice, NT - netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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104/2013

§ 251 odst. 2

(2) Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 lze zaslat jinému členskému
státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládá omezení nebo
povinnosti uvedené v § 240 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o
kterých jiný členský stát oznámil, že nad nimi lze na jeho území
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu.
Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 8 odst. 2 písm. a)

2. Každý členský stát při provedení tohoto rámcového rozhodnutí
nebo v pozdější fázi oznámí generálnímu sekretariátu Rady, nad
kterými opatřeními dohledu kromě těch, jež jsou uvedena v odstavci
1, je připraven vykonávat dohled. Tato opatření mohou zejména
zahrnovat:
a) povinnost nezapojovat se do konkrétních činností souvisejících s
údajně spáchanými trestnými činy, jež mohou být spojeny s
výkonem konkrétního povolání nebo zaměstnání;

Čl. 8 odst. 2 písm. b)

b) zákaz řízení vozidla;

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 8 odst. 2 písm. c)

c) povinnost složit určitou finanční částku nebo poskytnout jiný
druh záruky, což lze provést formou určitého počtu splátek nebo
jednorázově v plné výši;

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 8 odst. 2 písm. d)

d) povinnost podrobit se léčení nebo léčbě závislosti na návykových
látkách;

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 8 odst. 2 písm. e)

e) povinnost zdržet se styku s konkrétními předměty, které jsou
spojeny s údajně spáchanými trestnými činy.

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 8 odst. 3

3. Generální sekretariát Rady zpřístupní informace obdržené podle
tohoto článku všem členským státům a Komisi.

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 9 odst. 1

Kritéria související s členským státem, kterému může být
rozhodnutí o opatřeních dohledu postoupeno
1. Rozhodnutí o opatřeních dohledu lze postoupit příslušnému
orgánu členského státu, v němž má daná osoba zákonný a obvyklý
pobyt, pokud daná osoba poté, co byla informována o dotyčných
opatřeních, s návratem do uvedeného státu souhlasí.

PT

104/2013

§ 240 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 souhlasí se svým návratem do České republiky.

104/2013

§ 252 odst. 1

(1) Je-li to zapotřebí pro zajištění řádného výkonu rozhodnutí,
justiční orgán, který rozhodl v prvním stupni, zašle toto rozhodnutí
příslušnému orgánu jiného členského státu za účelem jeho uznání a
výkonu, pokud má obviněný v tomto členském státu obvyklé
bydliště a souhlasí se svým návratem 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 obviněný požádá, a tento členský stát s převzetím rozhodnutí
souhlasí. Rozhodnutí nelze zaslat za účelem uznání a výkonu
souběžně do více členských států.

*/ použijte zkratky: PT - plná transpozice, DT - dílčí transpozice, NT - netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 9 odst. 2

2. Příslušný orgán ve vydávajícím státě může na žádost dané osoby
postoupit rozhodnutí o opatřeních dohledu příslušnému orgánu
jiného členského státu, než je členský stát, v němž daná osoba
zákonně a obvykle pobývá, pokud tento orgán s takovým
postoupením souhlasí.

Čl. 9 odst. 3

3. Při provádění tohoto rámcového rozhodnutí členské státy určí, za
jakých podmínek mohou jejich příslušné orgány souhlasit s
postoupením rozhodnutí o opatřeních dohledu v případech podle
odstavce 2.

Čl. 9 odst. 4

4. Každý členský stát oznámí generálnímu sekretariátu Rady určení
podle odstavce 3. Členské státy mohou toto oznámení kdykoli
změnit. Generální sekretariát dá obdržené informace k dispozici
všem členským státům a Komisi.

104/2013

§ 240 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 rozhodnutí tohoto členského
státu k uznání a výkonu v České republice z důvodu vhodnosti a
účelnosti takového postupu, pokud jde o zajištění úspěšného
působení na tuto osobu a zajištění účinné kontroly nad jejím
chováním.

104/2013

§ 252 odst. 1

104/2013

§ 240 odst. 3

(1) Je-li to zapotřebí pro zajištění řádného výkonu rozhodnutí,
justiční orgán, který rozhodl v prvním stupni, zašle toto rozhodnutí
příslušnému orgánu jiného členského státu za účelem jeho uznání a
výkonu, pokud má obviněný v tomto členském státu obvyklé
bydliště a souhlasí se svým návratem 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 obviněný požádá, a tento členský stát s převzetím rozhodnutí
souhlasí. Rozhodnutí nelze zaslat za účelem uznání a výkonu
souběžně do více členských států.
(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 rozhodnutí tohoto členského
státu k uznání a výkonu v České republice z důvodu vhodnosti a
účelnosti takového postupu, pokud jde o zajištění úspěšného
působení na tuto osobu a zajištění účinné kontroly nad jejím
chováním.

*/ použijte zkratky: PT - plná transpozice, DT - dílčí transpozice, NT - netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 10 odst. 1

Postup pro postoupení rozhodnutí o opatřeních dohledu
společně s osvědčením

104/2013

§ 252 odst. 3

(3) Rozhodnutí zašle justiční orgán příslušnému orgánu jiného
členského státu spolu s osvědčením na stanoveném formuláři
přeloženým do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků
tohoto členského státu, nebo do jazyka, v němž tento členský stát
osvědčení podle svého prohlášení přijímá.

104/2013

§ 242 odst. 1

104/2013

§ 252 odst. 3

(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.
(3) Rozhodnutí zašle justiční orgán příslušnému orgánu jiného
členského státu spolu s osvědčením na stanoveném formuláři
přeloženým do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků
tohoto členského státu, nebo do jazyka, v němž tento členský stát
osvědčení podle svého prohlášení přijímá.

104/2013

§ 242 odst. 1

1. Postupuje-li v souladu s čl. 9 odst. 1 nebo 2 příslušný orgán ve
vydávajícím státě rozhodnutí o opatřeních dohledu jinému
členskému státu, zajistí, aby k němu bylo přiloženo osvědčení,
jehož jednotný formulář je uveden v příloze I.

Čl. 10 odst. 2

2. Rozhodnutí o opatřeních dohledu nebo jeho ověřený opis
postoupí společně s osvědčením příslušný orgán ve vydávajícím
státě přímo příslušnému orgánu ve vykonávajícím státě jakýmkoli
způsobem umožňujícím písemný doklad, který vykonávajícímu
státu umožní ověřit jejich pravost. Prvopis rozhodnutí o opatřeních
dohledu nebo jeho ověřený opis a prvopis osvědčení se na požádání
zašlou vykonávajícímu státu. Veškerý úřední styk rovněž probíhá
přímo mezi uvedenými příslušnými orgány.

Čl. 10 odst. 3

3. Osvědčení podepíše příslušný orgán ve vydávajícím státě a
potvrdí správnost obsahu tohoto osvědčení.

104/2013

§ 252 odst. 3

Čl. 10 odst. 4

4. Kromě opatření uvedených v čl. 8 odst. 1 obsahuje osvědčení
uvedené v odstavci 1 tohoto článku jen taková opatření, která
vykonávající stát oznámil v souladu s čl. 8 odst. 2.

104/2013

§ 251 odst. 2

Čl. 10 odst. 5 písm. a)

5. Příslušný orgán vydávajícího státu upřesní:
a) v příslušných případech délku doby, na kterou se vztahuje
rozhodnutí o opatřeních dohledu, a zda lze toto rozhodnutí
prodloužit,
a

Čl. 10 odst. 5 písm. b)

b) orientačně předběžnou dobu, po kterou bude dohled nad
opatřeními dohledu pravděpodobně nezbytný, přičemž vezme v
úvahu veškeré okolnosti případu, které jsou při postoupení
rozhodnutí o opatřeních dohledu známy.

(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
(3) Rozhodnutí zašle justiční orgán příslušnému orgánu jiného
členského státu spolu s osvědčením na stanoveném formuláři
přeloženým do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků
tohoto členského státu, nebo do jazyka, v němž tento členský stát
osvědčení podle svého prohlášení přijímá.
(2) Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 lze zaslat jinému členskému
státu k uznání a výkonu pouze v případě, že ukládá omezení nebo
povinnosti uvedené v § 240 odst. 1, nebo omezení a povinnosti, o
kterých jiný členský stát oznámil, že nad nimi lze na jeho území
vykonávat dohled nebo jinak zajistit jejich kontrolu.
Nerelevantní z hlediska implementace (součást osvědčení)

Nerelevantní z hlediska implementace (součást osvědčení)

*/ použijte zkratky: PT - plná transpozice, DT - dílčí transpozice, NT - netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 10 odst. 6

6. Příslušný orgán ve vydávajícím státě postoupí rozhodnutí o
opatřeních dohledu společně s osvědčením vždy jen jednomu
vykonávajícímu státu.

104/2013

§ 252 odst. 1

(1) Je-li to zapotřebí pro zajištění řádného výkonu rozhodnutí,
justiční orgán, který rozhodl v prvním stupni, zašle toto rozhodnutí
příslušnému orgánu jiného členského státu za účelem jeho uznání a
výkonu, pokud má obviněný v tomto členském státu obvyklé
bydliště a souhlasí se svým návratem 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 obviněný požádá, a tento členský stát s převzetím rozhodnutí
souhlasí. Rozhodnutí nelze zaslat za účelem uznání a výkonu
souběžně do více členských států.
(2) 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 zasláno rozhodnutí, nebo
při ověření podmínek stanovených právním řádem tohoto
členského státu pro uznání a výkon takového rozhodnutí. 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.
(3) Bylo-li rozhodnutí jiného členského státu zasláno orgánu, který
není k postupu podle tohoto dílu a dílu 3 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. 10 odst. 7

7. Není-li příslušnému orgánu ve vydávajícím státě znám příslušný
orgán ve vykonávajícím státě, provede tento orgán veškerá nezbytná
šetření, včetně šetření prostřednictvím kontaktních míst Evropské
soudní sítě vytvořené společnou akcí Rady 98/428/SVV ze dne 29.
června 1998 o vytvoření Evropské soudní sítě, aby od
vykonávajícího státu tuto informaci získal.

104/2013

§ 256 odst. 2

Čl. 10 odst. 8

8. Pokud orgán ve vykonávajícím státě, který obdržel rozhodnutí o
opatřeních dohledu spolu s osvědčením, není příslušný k uznání
uvedeného rozhodnutí, předá ex officio rozhodnutí spolu s
osvědčením příslušnému orgánu.

104/2013

§ 241 odst. 3

Čl. 11 odst. 1

Příslušnost pro dohled nad opatřeními dohledu

104/2013

§ 254 odst. 1

Důsledky zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
(1) I po zaslání rozhodnutí justičního orgánu do jiného členského
státu za účelem jeho uznání a výkonu se toto rozhodnutí vykonává
podle právních předpisů České republiky, a to až do doby zahájení
výkonu uznaného rozhodnutí v jiném členském státu.

PT

104/2013

§ 254 odst. 2
písm. a)

(2) Po zahájení výkonu uznaného rozhodnutí v jiném členském
státu lze ve výkonu takového rozhodnutí v České republice
pokračovat pouze, pokud
a) obviněný již nemá obvyklé bydliště v tomto jiném členském
státu nebo obviněného nelze nalézt na jeho území,

PT

1. Pokud příslušný orgán ve vykonávajícím státě neuznal rozhodnutí
o opatřeních dohledu, které mu bylo postoupeno, a neinformoval
příslušný orgán ve vydávajícím státě o tomto uznání, zůstává
příslušný orgán ve vydávajícím státě příslušným ve vztahu k
dohledu nad uloženými opatřeními dohledu.
Čl. 11 odst. 2 písm. a)

2. Pokud byla příslušnost pro dohled nad opatřeními dohledu
přenesena na příslušný orgán ve vykonávajícím státě, vrátí se tato
příslušnost zpět příslušnému orgánu ve vydávajícím státě:
a) pokud dotyčná osoba stanovila své zákonné a obvyklé bydliště v
jiném než vykonávajícím státě;
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Čl. 11 odst. 2 písm. b)

b) jakmile příslušný orgán ve vykonávajícím státě oznámí zpětvzetí
osvědčení uvedeného v čl. 10 odst. 1 podle čl. 13 odst. 3
příslušnému orgánu vykonávajícího státu;

104/2013

§ 248

Zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení
Vzal-li příslušný orgán jiného členského státu rozhodnutí spolu s
osvědčením zpět, samosoudce a v řízení o stížnosti předseda senátu
vezme zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení rozhodnutím na vědomí,
čímž je řízení ukončeno. Byl-li však již výkon náhradního opatření
za vazbu zahájen, samosoudce o tom informuje příslušný orgán
jiného členského státu a upozorní jej, že v takovém případě již
nelze ke zpětvzetí osvědčení přihlížet.

104/2013

§ 254 odst. 1

Důsledky zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
(1) I po zaslání rozhodnutí justičního orgánu do jiného členského
státu za účelem jeho uznání a výkonu se toto rozhodnutí vykonává
podle právních předpisů České republiky, a to až do doby zahájení
výkonu uznaného rozhodnutí v jiném členském státu.
(2) Po zahájení výkonu uznaného rozhodnutí v jiném členském
státu lze ve výkonu takového rozhodnutí v České republice
pokračovat pouze, pokud
c) příslušný orgán jiného členského státu odmítl vykonat opatření
nahrazující vazbu, které justiční orgán po uznání v jiném členském
státu změnil, nebo které uložil namísto původního uznaného
opatření nahrazujícího vazbu, nebo
(2) Po zahájení výkonu uznaného rozhodnutí v jiném členském
státu lze ve výkonu takového rozhodnutí v České republice
pokračovat pouze, pokud
d) uplynula nejvyšší přípustná doba trvání uznaného opatření
nahrazujícího vazbu stanovená právním řádem jiného členského
státu.
(2) Po zahájení výkonu uznaného rozhodnutí v jiném členském
státu lze ve výkonu takového rozhodnutí v České republice
pokračovat pouze, pokud
b) příslušný orgán jiného členského státu vyrozuměl justiční orgán
o ukončení výkonu uznaného rozhodnutí z důvodu nečinnosti
justičního orgánu poté, co byl příslušným orgánem jiného
členského státu opakovaně vyrozuměn o tom, že obviněný porušil
povinnosti uložené v rámci uznaného opatření nahrazujícího vazbu,
(1) Příslušný justiční orgán spolupracuje s orgánem jiného
členského státu při postupu podle dílů 1 a 2, zejména si s ním
vyměňuje všechny potřebné informace, včetně informací
umožňujících zjištění totožnosti a místa obvyklého bydliště nebo
pobytu osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje. V rámci spolupráce
justiční orgán zejména dbá na to, aby byl zajištěn nepřetržitý výkon
rozhodnutí ukládajícího opatření nahrazující vazbu, pokud jde o
dohled nad povinnostmi uloženými v rámci tohoto opatření.

Čl. 11odst. 2 písm. c)

c) pokud příslušný orgán ve vydávajícím státě opatření dohledu
pozměnil a příslušný orgán ve vykonávajícím státě odmítl podle čl.
18 odst. 4 písm. b) dohlížet nad pozměněnými opatřeními dohledu,
protože tato opatření nepatří mezi druhy opatření dohledu uvedené v
čl. 8 odst. 1, nebo mezi ty, které oznámil dotyčný vykonávající stát
v souladu s čl. 8 odst. 2.;

104/2013

§ 254 odst. 2
písm. c)

Čl. 11 odst. 2 písm. d)

d) pokud uplynula lhůta uvedená v čl. 20 odst. 2 písm. b);

104/2013

§ 254 odst. 2
písm. d)

Čl. 11 odst. 2 písm. e)

e) pokud příslušný orgán ve vykonávajícím státě rozhodl o
zastavení dohledu nad opatřeními dohledu a informoval o tom
příslušný orgán ve vydávajícím státě za použití článku 23.

104/2013

§ 254 odst. 2
písm. b)

Čl. 11 odst. 3

3. V případech uvedených v odstavci 2 se příslušné orgány ve
vydávajícím a vykonávajícím státě navzájem konzultují, aby se tak
co nejvíce vyloučilo jakékoli přerušení dohledu nad opatřeními
dohledu

104/2013

§ 256 odst. 1
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Čl. 12 odst. 1

Rozhodnutí ve vykonávajícím státu

104/2013

§ 244 odst. 2

1. Příslušný orgán ve vykonávajícím státě uzná co nejdříve, v
každém případě nejpozději do 20 pracovních dnů od obdržení
rozhodnutí o opatřeních dohledu a osvědčení, rozhodnutí o
opatřeních dohledu postoupené v souladu s článkem 9 a postupem
podle článku 10 a neprodleně přijme veškerá nezbytná opatření pro
dohled nad opatřeními dohledu, ledaže se rozhodne uplatnit jeden z
důvodů pro neuznání uvedený v článku 15.

Čl. 12 odst. 2

2. Pokud byl proti rozhodnutí uvedenému v odstavci 1 podán
opravný prostředek, lhůta pro uznání rozhodnutí o opatřeních
dohledu se prodlužuje o dalších 20 pracovních dnů.

104/2013

§ 244 odst. 2

Čl. 12 odst. 3

3. Pokud za výjimečných okolností není pro příslušný orgán ve
vykonávajícím státě možné, aby dodržel lhůty stanovené v
odstavcích 1 a 2, neprodleně o tom informuje jakýmkoli způsobem,
který si zvolí, příslušný orgán ve vydávajícím státě a uvede důvody
odkladu a dobu, jíž bude pravděpodobně k přijetí pravomocného
rozhodnutí zapotřebí.

104/2013

§ 244 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 20 pracovních dnů ode dne, kdy
obdržel rozhodnutí jiného členského státu spolu s osvědčením.
Byl-li proti rozhodnutí jiného členského státu podán opravný
prostředek, lhůta uvedená ve větě první se prodlužuje o dalších 20
pracovních dnů. Do lhůt uvedených ve větě první a druhé se
nezapočítává doba, po kterou je pořizován překlad rozhodnutí nebo
osvědčení 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.
(2) O tom, zda se rozhodnutí jiného členského státu uzná a vykoná,
nebo zda se rozhodnutí neuzná, rozhodne samosoudce bez
zbytečného odkladu, zpravidla do 20 pracovních dnů ode dne, kdy
obdržel rozhodnutí jiného členského státu spolu s osvědčením.
Byl-li proti rozhodnutí jiného členského státu podán opravný
prostředek, lhůta uvedená ve větě první se prodlužuje o dalších 20
pracovních dnů. Do lhůt uvedených ve větě první a druhé se
nezapočítává doba, po kterou je pořizován překlad rozhodnutí nebo
osvědčení 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.
(2) O tom, zda se rozhodnutí jiného členského státu uzná a vykoná,
nebo zda se rozhodnutí neuzná, rozhodne samosoudce bez
zbytečného odkladu, zpravidla do 20 pracovních dnů ode dne, kdy
obdržel rozhodnutí jiného členského státu spolu s osvědčením.
Byl-li proti rozhodnutí jiného členského státu podán opravný
prostředek, lhůta uvedená ve větě první se prodlužuje o dalších 20
pracovních dnů. Do lhůt uvedených ve větě první a druhé se
nezapočítává doba, po kterou je pořizován překlad rozhodnutí nebo
osvědčení 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.
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Čl. 12 odst. 4

4. Příslušný orgán může odložit rozhodnutí o uznání rozhodnutí o
opatřeních dohledu, pokud je osvědčení, které je uvedeno v článku
10, neúplné nebo zjevně neodpovídá rozhodnutí o opatřeních
dohledu, do doby, než uplyne přiměřená lhůta stanovená pro
doplnění nebo opravu osvědčení.

104/2013

§ 244 odst. 1

Čl. 13 odst. 1

Přizpůsobení opatření dohledu

104/2013

§ 246 odst. 2

1. Pokud je povaha opatření dohledu neslučitelná s právem
vykonávajícího státu, může je příslušný orgán uvedeného státu
přizpůsobit v souladu s druhy opatření dohledu, které se použijí
podle právních předpisů vykonávajícího státu na obdobné trestné
činy. Přizpůsobené opatření dohledu musí v nejvyšší možné míře
odpovídat opatření uloženému ve vydávajícím státě.

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.
(2) Současně s rozhodnutím o uznání samosoudce rozhodne, že se
opatření nahrazující vazbu uložené rozhodnutím jiného členského
státu vykoná, přičemž
a) neslučuje-li se druh takového opatření s právním řádem České
republiky, přizpůsobí je druhu opatření podle trestního řádu, který
mu nejvíce odpovídá, nebo
b) překračuje-li délka takového opatření nejvyšší přípustnou dobu
trvání vazby stanovenou pro daný trestný čin trestním řádem, sníží
ji na tuto nejvyšší přípustnou dobu.
(3) Přizpůsobení opatření nahrazujícího vazbu nesmí zhoršit
postavení osoby, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu
směřuje.
Zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení
Vzal-li příslušný orgán jiného členského státu rozhodnutí spolu s
osvědčením zpět, samosoudce a v řízení o stížnosti předseda senátu
vezme zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení rozhodnutím na vědomí,
čímž je řízení ukončeno. Byl-li však již výkon náhradního opatření
za vazbu zahájen, samosoudce o tom informuje příslušný orgán
jiného členského státu a upozorní jej, že v takovém případě již
nelze ke zpětvzetí osvědčení přihlížet.

Čl. 13 odst. 2

2. Přizpůsobené opatření dohledu nesmí být přísnější než opatření
dohledu, které bylo uloženo původně.

104/2013

§ 246 odst. 3

Čl. 13 odst. 3

3. Po obdržení informace podle čl. 20 odst. 2 písm. b) nebo f) může
příslušný orgán ve vydávajícím státě rozhodnout o zpětvzetí
osvědčení, pokud ještě nebyl zahájen dohled ve vykonávajícím
státě. V každém případě je třeba přijmout a sdělit takové rozhodnutí
co nejdříve, ale nejpozději do deseti dnů po příslušném oznámení.

104/2013

§ 248

104/2013

§ 253 odst. 1

Zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení
(1) Justiční orgán může vzít rozhodnutí spolu s osvědčením zpět,
vyrozuměl-li jej příslušný orgán jiného členského státu o
přizpůsobení druhu opatření nahrazujícího vazbu v souladu s jeho
právním řádem nebo o omezení doby trvání tohoto opatření a
justiční orgán má za to, že takové přizpůsobení opatření vede
k výraznému zhoršení postavení obviněného, nebo nepovažuje
takto přizpůsobené opatření nebo dobu jeho trvání za dostatečnou z
hlediska zajištění účelu náhradního opatření za vazbu.

104/2013

§ 253 odst. 3

(3) O zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení musí justiční orgán
vyrozumět příslušný orgán jiného členského státu nejpozději do 10
dnů poté, co od něj obdrží informaci uvedenou v odstavci 1 nebo 2
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Čl. 14 odst. 1

Oboustranná trestnost
1. Za podmínek stanovených tímto rámcovým rozhodnutím se i bez
ověření oboustranné trestnosti činu uzná rozhodnutí o opatřeních
dohledu v souvislosti s následujícími trestnými činy, jak jsou
vymezeny právem vydávajícího státu, lze-li za ně ve vydávajícím
státě uložit trest odnětí svobody nebo opatření spojené se zbavením
svobody s horní hranicí trestní sazby v délce nejméně tří let:
- 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,
- praní výnosů z trestné činnosti,
- padělání měny včetně eura,
- počítačová trestná činnost,
- trestné činy proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného
obchodu s ohroženými druhy živočichů a ohroženými druhy a
odrůdami rostlin,
- napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice a při
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 nimi,
- padělání platebních prostředků,
- nedovolený obchod s hormonálními látkami a jinými růstovými
stimulátory,
- nedovolený obchod s jadernými nebo radioaktivními materiály,
- obchodování s odcizenými vozidly,
- znásilnění,
- žhářství,
- trestné činy, jejichž stíhání je v pravomoci Mezinárodního
trestního soudu,
- únos letadla nebo plavidla,
- sabotáž.

104/2013

§ 243

Výjimky ze zásady oboustranné trestnosti
PT
V případě, kdy jde o skutek, za který je možné v jiném členském
státu uložit nepodmíněný trest odnětí svobody s horní hranicí
trestní sazby nejméně 3 roky nebo ochranné opatření spojené se
zbavením osobní svobody s nejvyšší délkou trvání nejméně 3 roky
a který spočívá v jednání, jež orgán jiného členského státu označí
v písmenu f) bodu 2 formuláře osvědčení, samosoudce pro účely
rozhodnutí o tom, zda se rozhodnutí jiného členského státu uzná a
vykoná, nezjišťuje, zda skutek naplňuje znaky skutkové podstaty
trestného činu podle práva České republiky, ledaže popis skutku
nebo právní kvalifikace uvedené v osvědčení zjevně neodpovídají
označenému jednání. Tím není dotčen § 246 odst. 2 písm. b).
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Čl. 14 odst. 2

2. Rada může jednomyslně a po konzultaci s Evropským
parlamentem podle čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii kdykoli
rozhodnout o přidání dalších kategorií trestných činů na seznam
uvedený v odstavci 1. S přihlédnutím ke zprávě, která jí bude
předložena podle článku 27 tohoto rámcového rozhodnutí, Rada
přezkoumá, zda by měl být tento seznam rozšířen nebo pozměněn.

Čl. 14 odst. 3

3. U jiných trestných činů, než na které se vztahuje odstavec 1,
může vykonávající stát podmínit uznání rozhodnutí o opatřeních
dohledu tím, že se rozhodnutí týká činů, které jsou rovněž trestnými
činy podle právních předpisů vykonávajícího státu, nezávisle na
znacích skutkové podstaty nebo popisu trestného činu.

Čl. 14 odst. 4

4. Členské státy mohou z ústavních důvodů při přijímání tohoto
rámcového rozhodnutí uvést prostřednictvím prohlášení, které
oznámí generálnímu sekretariátu Rady, že nepoužijí odstavec 1 pro
některé nebo všechny trestné činy uvedené v daném odstavci. Toto
prohlášení lze kdykoli stáhnout. Tato prohlášení nebo jejich stažení
se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Čl. 15 odst. 1 písm. a)

Důvody pro neuznání
1. Příslušný orgán ve vykonávajícím státě může odmítnout uznat
rozhodnutí o opatřeních dohledu, pokud:
a) osvědčení stanovené v článku 10 je neúplné nebo zjevně
neodpovídá rozhodnutí o opatřeních dohledu a nebylo doplněno
nebo opraveno v přiměřené lhůtě stanovené příslušným orgánem ve
vykonávajícím státě;

104/2013

Čl. 15 odst. 1 písm. b)

b) nejsou splněna kritéria stanovená v čl. 9 odst. 1 a 2 nebo čl. 10
odst. 4;

104/2013

104/2013

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

(1) Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud
b) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle
práva České republiky, pokud nejde o jednání uvedená v § 243; 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

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

§ 245 odst. 3

(3) Samosoudce dále nemusí uznat rozhodnutí jiného členského
státu, pokud toto rozhodnutí neobdržel, k tomuto rozhodnutí není
připojeno osvědčení na stanoveném formuláři, 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 republiky
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

§ 242 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.

PT

§ 245 odst. 1
písm. b)

9534
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104/2013

§ 242 odst. 3

(3) Nelze-li v řízení pokračovat z důvodu, který není důvodem pro
neuznání rozhodnutí jiného členského státu, samosoudce o této
skutečnosti vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu a
požádá jej o vyjádření, zda na uznání a výkonu takového
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.

Čl. 15 odst. 1 písm. c)

c) by uznání rozhodnutí o opatřeních dohledu porušilo zásadu ne bis
in idem;

104/2013

§ 245 odst. 1
písm. a)

(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. 15 odst. 1 písm. d)

d) se rozhodnutí o opatření dohledu, v případech uvedených v čl. 14
odst. 3 a, pokud vykonávající stát učinil prohlášení podle čl. 14
odst. 4, v případě uvedeném v čl. 14 odst. 1, týká jednání, které by
podle právních předpisů vykonávajícího státu nebylo trestným
činem; pokud se však rozhodnutí týká daňových, celních a
měnových věcí, nesmí být jeho výkon odmítnut z toho důvodu, že
právo vykonávajícího státu neukládá stejný druh daně ani
neobsahují stejná daňová, celní a měnová ustanovení jako právo
vydávajícího státu;

104/2013

§ 245 odst. 1
písm. b)

(1) Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud
b) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle
práva České republiky, pokud nejde o jednání uvedená v § 243; 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. 15 odst. 1 písm. e)

e) je výkon trestu podle právních předpisů vykonávajícího státu
promlčen a týká se jednání spadajícího podle vnitrostátních
právních předpisů vykonávajícího státu do jeho pravomoci;

§ 245 odst. 1
písm. f)

(1) Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud
f) trestní odpovědnost je podle právního řádu České republiky
promlčena a takové rozhodnutí bylo vydáno pro skutek, jehož
stíhání je podle právního řádu České republiky v pravomoci orgánů
České republiky.

PT

Čl. 15 odst. 1 písm. f)

f) právo vykonávajícího státu stanoví imunitu, která znemožňuje
dohled nad opatřeními dohledu;

104/2013

§ 245 odst. 1
písm. c)

(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. 15 odst. 1 písm. g)

g) podle právních předpisů vykonávajícího státu nemůže být osoba
z důvodu svého věku trestně odpovědná za jednání, pro něž bylo
vydáno rozhodnutí o opatřeních dohledu;

104/2013

§ 245 odst. 1
písm. d)

(1) Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud

PT

9534
104/2013

d) osoba, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, by
nebyla podle právního řádu České republiky vzhledem ke svému
věku trestně odpovědná,
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Čl. 15 odst. 1 písm. h)

h) by v případě porušení opatření dohledu musel odmítnout předat
dotyčnou osobu v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady
2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím
rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (dále jen
"rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu").

104/2013

Čl. 15 odst. 2

2. V případech uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c) příslušný orgán
ve vykonávajícím státě, dříve než rozhodne o odmítnutí uznání
rozhodnutí o opatřeních dohledu, konzultuje vhodným způsobem
příslušný orgán ve vydávajícím státě a v případě potřeby ho požádá
o neprodlené poskytnutí všech dalších požadovaných informací.

104/2013

§ 245 odst. 4

(4) Je-li dán důvod pro neuznání rozhodnutí jiného členského státu
uvedený v odstavci 1 písm. a), 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.

PT

Čl. 15 odst. 3

3. Pokud má příslušný orgán vykonávajícího státu za to, že uznání
rozhodnutí o opatřeních dohledu by mohlo být odmítnuto na
základě odst. 1 písm. h), ale přesto je ochoten rozhodnutí o
opatřeních dohledu uznat a dohlížet na opatření dohledu v něm
obsažená, informuje o tom příslušný orgán vydávajícího státu a
uvede důvody možného odmítnutí. V takovém případě může
příslušný orgán vydávajícího státě rozhodnout o zpětvzetí osvědčení
v souladu s čl. 13 odst. 3 druhou větou. Pokud příslušný orgán
vydávajícího státu nevezme osvědčení zpět, může příslušný orgán
vykonávajícího státu uznat rozhodnutí o opatřeních dohledu a
dohlížet na opatření dohledu v něm uvedenými, přičemž je zřejmé,
že dotyčná osoba by nemohla být předána na základě evropského
zatýkacího rozkazu.

104/2013

§ 253 odst. 2

(2) Justiční orgán může vzít rozhodnutí spolu s osvědčením zpět

PT

Právo rozhodné pro dohled
Dohled nad opatřeními dohledu se řídí právem vykonávajícího
státu.

104/2013

Výkon uznaného rozhodnutí
(1) Není-li dále stanoveno jinak, při výkonu opatření nahrazujícího
vazbu se postupuje podle právního řádu České republiky. Nesplní-li
osoba povinnosti, jež jí byly uloženy v rámci opatření nahrazujícího
vazbu, samosoudce o tom bez zbytečného odkladu vyrozumí
příslušný orgán jiného členského státu za účelem dalšího postupu.
Vyrozumění se zasílá na stanoveném formuláři.

PT

Čl. 16

§ 245 odst. 1
písm. e)

(1) Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud

PT

e) by byl dán některý z důvodů pro nepředání osoby, vůči níž
rozhodnutí jiného členského státu směřuje, v případě, že by
následně bylo rozhodováno o předání této osoby zpět do tohoto
členského státu na základě evropského zatýkacího rozkazu
z důvodu porušení náhradního opatření za vazbu,

také v případě, že jej příslušný orgán jiného členského státu
vyrozumí, že je ochoten uznat a vykonat rozhodnutí, kterým bylo
uloženo opatření nahrazující vazbu i přesto, že je dán důvod pro
odmítnutí předání obviněného do České republiky na základě
evropského zatýkacího rozkazu, pokud obviněný poruší povinnosti
uložené opatřením nahrazujícím vazbu.

§ 249
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Pokračování dohledu nad opatřeními dohledu
Blíží-li se lhůta uvedená v čl. 20 odst. 2 písm. b) ke konci a opatření
dohledu jsou stále potřebná, může příslušný orgán vydávajícího
státu požádat příslušný orgán vykonávajícího státu o prodloužení
dohledu nad opatřeními dohledu vzhledem k okolnostem daného
případu a předpokládaným důsledkům pro danou osobu, pokud by
se použil čl. 11 odst. 2 písm. d). Příslušný orgán vydávajícího státu
uvede dobu, po kterou bude toto prodloužení pravděpodobně
potřebné.
Příslušný orgán vykonávajícího státu rozhodne o této žádosti v
souladu s vnitrostátními právními předpisy a uvede případně
maximální dobu prodloužení. V těchto případech se může použít čl.
18 odst. 3.

104/2013

Čl. 18 odst. 1 písm. a)

Příslušnost pro všechna další rozhodnutí a rozhodné právo
1. Aniž je dotčen článek 3, má příslušný orgán ve vydávajícím státě
pravomoc vydávat všechna další rozhodnutí související s
rozhodnutím o opatřeních dohledu. Tato další rozhodnutí zahrnují
zejména:
a) prodloužení, přezkum a zpětvzetí rozhodnutí o opatřeních
dohledu;

104/2013

§ 254 odst. 3

Čl. 18 odst. 1 písm. b)

b) změnu opatření dohledu;

104/2013

§ 254 odst. 3

Čl. 18 odst. 1 písm. c)

c) vydání zatýkacího rozkazu nebo jakéhokoli jiného vykonatelného
soudního rozhodnutí se stejným účinkem.

104/2013

§ 254 odst. 3

Čl. 17

§ 254 odst. 3

(3) Justiční orgán je i v případě, že v jiném členském státu byl

PT

(3) Justiční orgán je i v případě, že v jiném členském státu byl
zahájen výkon uznaného rozhodnutí, příslušný k rozhodování o
změně opatření nahrazujícího vazbu, o žádosti obviněného o
zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování, k přezkumu
trvání důvodů vazby, k rozhodování o vazbě, pokud obviněný
nesplnil povinnosti uložené v rámci uznaného opatření
nahrazujícího vazbu, jakož i ke všem dalším rozhodnutím ve
vazebním řízení, která se netýkají výkonu dohledu nad
dodržováním povinností uložených v rámci uznaného opatření
nahrazujícího vazbu.
(3) Justiční orgán je i v případě, že v jiném členském státu byl
zahájen výkon uznaného rozhodnutí, příslušný k rozhodování o
změně opatření nahrazujícího vazbu, o žádosti obviněného o
zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování, k přezkumu
trvání důvodů vazby, k rozhodování o vazbě, pokud obviněný
nesplnil povinnosti uložené v rámci uznaného opatření
nahrazujícího vazbu, jakož i ke všem dalším rozhodnutím ve
vazebním řízení, která se netýkají výkonu dohledu nad
dodržováním povinností uložených v rámci uznaného opatření
nahrazujícího vazbu.
(3) Justiční orgán je i v případě, že v jiném členském státu byl
zahájen výkon uznaného rozhodnutí, příslušný k rozhodování o
změně opatření nahrazujícího vazbu, o žádosti obviněného o
zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování, k přezkumu
trvání důvodů vazby, k rozhodování o vazbě, pokud obviněný
nesplnil povinnosti uložené v rámci uznaného opatření
nahrazujícího vazbu, jakož i ke všem dalším rozhodnutím ve
vazebním řízení, která se netýkají výkonu dohledu nad
dodržováním povinností uložených v rámci uznaného opatření
nahrazujícího vazbu.

PT

zahájen výkon uznaného rozhodnutí, příslušný k rozhodování o
změně opatření nahrazujícího vazbu, o žádosti obviněného o
zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování, k přezkumu
trvání důvodů vazby, k rozhodování o vazbě, pokud obviněný
nesplnil povinnosti uložené v rámci uznaného opatření
nahrazujícího vazbu, jakož i ke všem dalším rozhodnutím ve
vazebním řízení, která se netýkají výkonu dohledu nad
dodržováním povinností uložených v rámci uznaného opatření
nahrazujícího vazbu.
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Čl. 18 odst. 2

2. Právo vydávajícího státu se použije na rozhodnutí přijatá podle
odstavce 1.

104/2013

§ 254 odst. 3

Čl. 18 odst. 3

3. Jestliže to vyžadují jejich vnitrostátní právní předpisy, může
příslušný orgán vykonávajícího státu rozhodnout o použití postupu
pro uznávání stanoveného v tomto rámcovém rozhodnutí, aby
zajistil účinnost rozhodnutí uvedených v odst. 1 písm. a) a b) ve
svých vnitrostátních právních systémech. Takové uznání nemá za
následek nový přezkum důvodů pro neuznání.

104/2013

§ 249 odst. 3

Čl. 18 odst. 4 písm. a)

4. Pokud příslušný orgán ve vydávajícím státě pozměnil opatření
dohledu v souladu s odst. 1 písm. b), může příslušný orgán ve
vykonávajícím státě:
a) upravit tato pozměněná opatření za použití článku 13, pokud je
povaha pozměněných opatření dohledu neslučitelná s právními
předpisy vykonávajícího státu,
nebo

104/2013

§ 249 odst. 3

Čl. 18 odst. 4 písm. b)

b) odmítnout dohlížet nad pozměněnými opatřeními dohledu, pokud
tato opatření nepatří mezi druhy opatření dohledu uvedené v čl. 8
odst. 1, nebo mezi ty, které oznámil dotyčný vykonávající stát v
souladu s čl. 8 odst. 2.

104/2013

§ 249 odst. 3

(3) Justiční orgán je i v případě, že v jiném členském státu byl
zahájen výkon uznaného rozhodnutí, příslušný k rozhodování o
změně opatření nahrazujícího vazbu, o žádosti obviněného o
zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování, k přezkumu
trvání důvodů vazby, k rozhodování o vazbě, pokud obviněný
nesplnil povinnosti uložené v rámci uznaného opatření
nahrazujícího vazbu, jakož i ke všem dalším rozhodnutím ve
vazebním řízení, která se netýkají výkonu dohledu nad
dodržováním povinností uložených v rámci uznaného opatření
nahrazujícího vazbu.
(3) V případě, že příslušný orgán jiného členského státu prodlouží
dobu trvání uznaného opatření nahrazujícího vazbu, toto opatření
změní nebo dotčené osobě uloží další opatření nahrazující vazbu,
samosoudce rozhodne, zda uznané opatření nahrazující vazbu takto
pozmění nebo zda je ponechá v uznané podobě; ustanovení § 246
odst. 2 a 3 se užijí obdobně. Ukládá-li změněné nebo další opatření
nahrazující vazbu jinou povinnost, než která je uvedena v § 240
odst. 1, samosoudce opatření ponechá v uznané podobě. Proti
tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.
Stížností nelze napadnout důvody, pro které bylo rozhodnutí
příslušného orgánu jiného členského státu vydáno.
(3) V případě, že příslušný orgán jiného členského státu prodlouží
dobu trvání uznaného opatření nahrazujícího vazbu, toto opatření
změní nebo dotčené osobě uloží další opatření nahrazující vazbu,
samosoudce rozhodne, zda uznané opatření nahrazující vazbu takto
pozmění nebo zda je ponechá v uznané podobě; ustanovení § 246
odst. 2 a 3 se užijí obdobně. Ukládá-li změněné nebo další opatření
nahrazující vazbu jinou povinnost, než která je uvedena v § 240
odst. 1, samosoudce opatření ponechá v uznané podobě. Proti
tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.
Stížností nelze napadnout důvody, pro které bylo rozhodnutí
příslušného orgánu jiného členského státu vydáno.
(3) V případě, že příslušný orgán jiného členského státu prodlouží
dobu trvání uznaného opatření nahrazujícího vazbu, toto opatření
změní nebo dotčené osobě uloží další opatření nahrazující vazbu,
samosoudce rozhodne, zda uznané opatření nahrazující vazbu takto
pozmění nebo zda je ponechá v uznané podobě; ustanovení § 246
odst. 2 a 3 se užijí obdobně. Ukládá-li změněné nebo další opatření
nahrazující vazbu jinou povinnost, než která je uvedena v § 240
odst. 1, samosoudce opatření ponechá v uznané podobě. Proti
tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.
Stížností nelze napadnout důvody, pro které bylo rozhodnutí
příslušného orgánu jiného členského státu vydáno.
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Čl. 18 odst. 5

5. Příslušností příslušného orgánu vydávajícího státu podle odstavce
1 není dotčeno řízení, které může být zahájeno ve vykonávajícím
státě vůči dotčené osobě v souvislosti s jinými trestnými činy
spáchanými touto osobou, než jsou trestné činy, na nichž je
založeno rozhodnutí o opatřeních dohledu.

Čl. 19 odst. 1

Povinnosti zúčastněných orgánů

Nerelevantní z hlediska implementace

104/2013

§ 256 odst. 1

(1) Příslušný justiční orgán spolupracuje s orgánem jiného
členského státu při postupu podle dílů 1 a 2, zejména si s ním
vyměňuje všechny potřebné informace, včetně informací
umožňujících zjištění totožnosti a místa obvyklého bydliště nebo
pobytu osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje. V rámci spolupráce
justiční orgán zejména dbá na to, aby byl zajištěn nepřetržitý výkon
rozhodnutí ukládajícího opatření nahrazující vazbu, pokud jde o
dohled nad povinnostmi uloženými v rámci tohoto opatření.

PT

104/2013

§ 254 odst. 3

(3) Justiční orgán je i v případě, že v jiném členském státu byl
zahájen výkon uznaného rozhodnutí, příslušný k rozhodování o
změně opatření nahrazujícího vazbu, o žádosti obviněného o
zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování, k přezkumu
trvání důvodů vazby, k rozhodování o vazbě, pokud obviněný
nesplnil povinnosti uložené v rámci uznaného opatření
nahrazujícího vazbu, jakož i ke všem dalším rozhodnutím ve
vazebním řízení, která se netýkají výkonu dohledu nad
dodržováním povinností uložených v rámci uznaného opatření
nahrazujícího vazbu.

PT

104/2013

§ 252 odst. 4

(4) Na žádost příslušného orgánu jiného členského státu poskytne
justiční orgán dodatkové informace a doplnění potřebná pro účely
uznání a výkonu rozhodnutí.

104/2013

§ 249 odst. 1

Výkon uznaného rozhodnutí
(1) Není-li dále stanoveno jinak, při výkonu opatření nahrazujícího
vazbu se postupuje podle právního řádu České republiky. Nesplní-li
osoba povinnosti, jež jí byly uloženy v rámci opatření nahrazujícího
vazbu, samosoudce o tom bez zbytečného odkladu vyrozumí
příslušný orgán jiného členského státu za účelem dalšího postupu.
Vyrozumění se zasílá na stanoveném formuláři.

1. Kdykoli v průběhu dohledu nad opatřeními dohledu může
příslušný orgán ve vykonávajícím státě vyzvat příslušný orgán ve
vydávajícím státě, aby poskytl informace o tom, zda je dohled nad
opatřeními stále třeba za okolností daného případu. Příslušný orgán
ve vydávajícím státě na tuto výzvu neprodleně odpoví, případně
přijetím dalšího rozhodnutí uvedeného v čl. 18 odst. 1.
Čl. 19 odst. 2

Čl. 19 odst. 3

2. Před uplynutím lhůty uvedené v čl. 10 odst. 5, uvede příslušný
orgán ve vydávajícím státě z vlastního podnětu nebo na žádost
příslušného orgánu ve vykonávajícím státě případnou
předpokládanou dodatečnou dobu, po kterou bude dohled nad
opatřeními stále nezbytný.

3. Příslušný orgán vykonávajícího státu neprodleně vyrozumí
příslušný orgán vydávajícího státu o jakémkoli porušení opatření
dohledu a jakémkoli dalším zjištění, které by mohlo vést k přijetí
jakéhokoli dalšího rozhodnutí uvedeného v čl. 18 odst. 1. Pro
vyrozumění se použije jednotný formulář uvedený v příloze II.

NA
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Čl. 19 odst. 4

4. S ohledem na slyšení dotyčné osoby lze obdobně použít postup a
podmínky uvedené v nástrojích mezinárodního práva a práva
Evropské unie, které stanoví možnost použití telefonních konferencí
a videokonferencí pro slyšení osob, zejména pokud právní předpisy
vydávajícího státu stanoví, že před přijetím rozhodnutí uvedeného v
čl. 18 odst. 1 se musí konat soudní slyšení.

104/2013

§ 57 odst. 1,
odst. 2

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.

104/2013

§ 58 odst. 1,
odst. 2

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.
(5) Justiční orgán neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného
členského státu o všech rozhodnutích, opatřeních nebo
skutečnostech, v jejichž důsledku se uznané rozhodnutí stalo
nevykonatelným nebo vykonatelným jen částečně.

Čl. 19 odst. 5

5. Příslušný orgán vydávajícího státu uvědomí neprodleně příslušný
orgán vykonávajícího státu o všech rozhodnutích uvedených v čl.
18 odst. 1 a o skutečnosti, že proti rozhodnutí o opatřeních dohledu
byl podán opravný prostředek.

104/2013

§ 254 odst. 5

Čl. 19 odst. 6

6. Pokud došlo ke zpětvzetí osvědčení vztahujícího se k rozhodnutí
o opatřeních dohledu, ukončí příslušný orgán vykonávajícího státu
nařízená opatření, jakmile je o této skutečnosti náležitě informován
příslušným orgánem vydávajícího státu.

104/2013

§ 248

Zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení
Vzal-li příslušný orgán jiného členského státu rozhodnutí spolu s
osvědčením zpět, samosoudce a v řízení o stížnosti předseda senátu
vezme zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení rozhodnutím na vědomí,
čímž je řízení ukončeno. Byl-li však již výkon náhradního opatření
za vazbu zahájen, samosoudce o tom informuje příslušný orgán
jiného členského státu a upozorní jej, že v takovém případě již
nelze ke zpětvzetí osvědčení přihlížet.

104/2013

§ 254 odst. 5

104/2013

§ 241 odst. 3

(5) Justiční orgán neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného
členského státu o všech rozhodnutích, opatřeních nebo
skutečnostech, v jejichž důsledku se uznané rozhodnutí stalo
nevykonatelným nebo vykonatelným jen částečně.
(3) Bylo-li rozhodnutí jiného členského státu zasláno orgánu, který
není k postupu podle tohoto dílu a dílu 3 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.

Čl. 20 odst. 1

Informace od vykonávajícího státu
1. Orgán vykonávajícího státu, který obdržel rozhodnutí o
opatřeních dohledu spolu s osvědčením a který není příslušný k
uznání uvedeného rozhodnutí, informuje příslušný orgán ve
vydávajícím státě o tom, kterému orgánu toto rozhodnutí spolu s
osvědčením podle čl. 10 odst. 8 předal.
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Čl. 20 odst. 2 písm. a)

2. Příslušný orgán ve vykonávajícím státě uvědomí neprodleně
příslušný orgán ve vydávajícím státě způsobem umožňujícím
písemný doklad o:
a) jakékoli změně bydliště dotyčné osoby;

104/2013

§ 249 odst. 4

Čl. 20 odst. 2 písm. b)

b) maximální délce doby, po kterou může být na opatření dohledu
dohlíženo ve vykonávajícím státě, pokud právo vykonávajícího
státu takovou maximální délku stanoví;

104/2013

§ 244 odst. 4

Čl. 20 odst. 2 písm. c)

c) skutečnosti, že v praxi je nemožné dohlížet na opatření dohledu z
toho důvodu, že po předání rozhodnutí o opatřeních dohledu a
osvědčení vykonávajícímu státu nelze odsouzenou osobu na území
vykonávajícího státu nalézt, takže v tomto případě nemá
vykonávající stát povinnost dohlížet nad opatřeními dohledu;

104/2013

§ 249 odst. 4

Čl. 20 odst. 2 písm. d)

d) podání opravného prostředku proti rozhodnutí o uznání
rozhodnutí o opatřeních dohledu;

104/2013

§ 244 odst. 4

Čl. 20 odst. 2 písm. e)

e) pravomocném rozhodnutí o uznání rozhodnutí o opatřeních
dohledu a přijetí všech nezbytných opatření pro dohled nad
opatřeními dohledu;

104/2013

§ 244 odst. 4

(4) Samosoudce informuje příslušný orgán jiného členského státu o
jakékoli změně místa pobytu nebo doručovací adresy osoby, které
bylo uloženo náhradní opatření za vazbu. Pokud osoba v průběhu
výkonu opatření nahrazujícího vazbu změní místo svého obvyklého
bydliště tak, že se nachází v jiném státu než v České republice,
samosoudce o tom neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného
členského státu a učiní opatření směřující k ukončení výkonu
opatření nahrazujícího vazbu. Stejně samosoudce postupuje, pokud
osobu, které bylo uloženo opatření nahrazující vazbu, nelze nalézt
na území České republiky.
(4) 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
uloženého opatření, včetně omezení délky jeho trvání na nejvyšší
přípustnou dobu stanovenou trestním řádem, 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 proti jeho rozhodnutí byla podána stížnost, jakož i
o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci.
(4) Samosoudce informuje příslušný orgán jiného členského státu o
jakékoli změně místa pobytu nebo doručovací adresy osoby, které
bylo uloženo náhradní opatření za vazbu. Pokud osoba v průběhu
výkonu opatření nahrazujícího vazbu změní místo svého obvyklého
bydliště tak, že se nachází v jiném státu než v České republice,
samosoudce o tom neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného
členského státu a učiní opatření směřující k ukončení výkonu
opatření nahrazujícího vazbu. Stejně samosoudce postupuje, pokud
osobu, které bylo uloženo opatření nahrazující vazbu, nelze nalézt
na území České republiky.
4) 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
uloženého opatření, včetně omezení délky jeho trvání na nejvyšší
přípustnou dobu stanovenou trestním řádem, 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 proti jeho rozhodnutí byla podána stížnost, jakož i
o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci.
4) 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
uloženého opatření, včetně omezení délky jeho trvání na nejvyšší
přípustnou dobu stanovenou trestním řádem, 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 proti jeho rozhodnutí byla podána stížnost, jakož i
o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci.
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Čl. 20 odst. 2 písm. f)

f) každém rozhodnutí přizpůsobit opatření dohledu podle článku 13;

104/2013

§ 244 odst. 4

Čl. 20 odst. 2 písm. g)

g) každém rozhodnutí odmítnout uznat rozhodnutí o opatřeních
dohledu a přijmout odpovědnost za dohled nad opatřeními dohledu
podle článku 15 společně s důvody tohoto rozhodnutí

104/2013

§ 244 odst. 4

Čl. 21 odst. 1

Předání dotyčné osoby

104/2013

§ 255

1. Pokud příslušný orgán vydávajícího státu vydal zatýkací rozkaz
nebo jakékoli jiné vykonatelné soudní rozhodnutí se stejným
účinkem, je daná osoba předána v souladu s rámcovým
rozhodnutím o evropském zatýkacím rozkazu.

4) 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
uloženého opatření, včetně omezení délky jeho trvání na nejvyšší
přípustnou dobu stanovenou trestním řádem, 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 proti jeho rozhodnutí byla podána stížnost, jakož i
o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci.
4) 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
uloženého opatření, včetně omezení délky jeho trvání na nejvyšší
přípustnou dobu stanovenou trestním řádem, 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 proti jeho rozhodnutí byla podána stížnost, jakož i
o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci.
Předání osoby
Byl-li justiční orgán vyrozuměn příslušným orgánem jiného
členského státu o tom, že obviněný porušil povinnosti uložené v
rámci uznaného opatření nahrazujícího vazbu a trvají-li důvody
vazby, vydá soud, který vede trestní řízení, a v přípravném řízení na
návrh státního zástupce soudce evropský zatýkací rozkaz za účelem
předání obviněného do České republiky; při předání obviněného do
České republiky se postupuje podle hlavy II dílu 2.
Nerelevantní z hlediska implementace

PT

NA

PT

PT

Čl. 21 odst. 2

2. V této souvislosti nemůže příslušný orgán vykonávajícího státu
použít pro účely odmítnutí předání dané osoby čl. 2 odst. 1
rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu.

Čl. 21 odst. 3

3. Každý členský stát může oznámit generálnímu sekretariátu Rady
při provedení tohoto rámcového rozhodnutí nebo v pozdější fázi, že
rovněž použije čl. 2 odst. 1 rámcového rozhodnutí o evropském
zatýkacím rozkazu při rozhodování o předání dotyčné osoby
vydávajícímu státu.

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 21 odst. 4

4. Generální sekretariát Rady zpřístupní informace obdržené podle
předchozího odstavce všem členským státům a Komisi.

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 22 odst. 1 písm. a)

Konzultace
1. Je-li to možné, příslušné orgány ve vydávajícím a vykonávajícím
státě se vzájemně konzultují:
a) během přípravy, nebo nejpozději předtím, než je postoupeno
rozhodnutí o opatřeních dohledu společně s osvědčením uvedeným
v článku 10;

(1) Příslušný justiční orgán spolupracuje s orgánem jiného
členského státu při postupu podle dílů 1 a 2, zejména si s ním
vyměňuje všechny potřebné informace, včetně informací
umožňujících zjištění totožnosti a místa obvyklého bydliště nebo
pobytu osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje. V rámci spolupráce
justiční orgán zejména dbá na to, aby byl zajištěn nepřetržitý výkon
rozhodnutí ukládajícího opatření nahrazující vazbu, pokud jde o
dohled nad povinnostmi uloženými v rámci tohoto opatření.

PT

104/2013

§ 256 odst. 1
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Čl. 22 odst. 1 písm. b)

b) v zájmu usnadnění hladkého a efektivního dohledu nad
opatřeními dohledu;

104/2013

§ 256 odst. 1

Čl. 22 odst. 1 písm. c)

c) v případech, kdy daná osoba závažně porušila uložená opatření
dohledu.

104/2013

§ 249 odst. 1

Čl. 22 odst. 2.

2. Příslušný orgán ve vydávajícím státě řádně zohlední veškeré
informace o hrozbě, kterou dotyčná osoba může představovat pro
oběti a širokou veřejnost, poskytnuté příslušným orgánem ve
vykonávajícím státě.

104/2013

Čl. 22 odst. 3 písm. a)

3. Za použití odstavce 1 si příslušné orgány ve vydávajícím státě a
vykonávajícím státě vymění všechny užitečné informace včetně:
a) informací umožňujících ověření totožnosti a místa bydliště
dotyčné osoby;

(1) Příslušný justiční orgán spolupracuje s orgánem jiného
členského státu při postupu podle dílů 1 a 2, zejména si s ním
vyměňuje všechny potřebné informace, včetně informací
umožňujících zjištění totožnosti a místa obvyklého bydliště nebo
pobytu osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje. V rámci spolupráce
justiční orgán zejména dbá na to, aby byl zajištěn nepřetržitý výkon
rozhodnutí ukládajícího opatření nahrazující vazbu, pokud jde o
dohled nad povinnostmi uloženými v rámci tohoto opatření.
Výkon uznaného rozhodnutí
(1) Není-li dále stanoveno jinak, při výkonu opatření nahrazujícího
vazbu se postupuje podle právního řádu České republiky. Nesplní-li
osoba povinnosti, jež jí byly uloženy v rámci opatření nahrazujícího
vazbu, samosoudce o tom bez zbytečného odkladu vyrozumí
příslušný orgán jiného členského státu za účelem dalšího postupu.
Vyrozumění se zasílá na stanoveném formuláři.

PT

§ 252 odst. 2

(2) Před zasláním rozhodnutí do jiného členského státu justiční
orgán pokud možno zjistí, zda lze očekávat úspěšné dosažení účelu
náhradního opatření při jeho uznání a výkonu v tomto státu a zda
tímto postupem bude zajištěna dostatečná ochrana poškozeného.

PT

104/2013

§ 256 odst. 1

104/2013

§ 256 odst. 1

(1) Příslušný justiční orgán spolupracuje s orgánem jiného
členského státu při postupu podle dílů 1 a 2, zejména si s ním
vyměňuje všechny potřebné informace, včetně informací
umožňujících zjištění totožnosti a místa obvyklého bydliště nebo
pobytu osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje. V rámci spolupráce
justiční orgán zejména dbá na to, aby byl zajištěn nepřetržitý výkon
rozhodnutí ukládajícího opatření nahrazující vazbu, pokud jde o
dohled nad povinnostmi uloženými v rámci tohoto opatření.
(1) Příslušný justiční orgán spolupracuje s orgánem jiného
členského státu při postupu podle dílů 1 a 2, zejména si s ním
vyměňuje všechny potřebné informace, včetně informací
umožňujících zjištění totožnosti a místa obvyklého bydliště nebo
pobytu osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje. V rámci spolupráce
justiční orgán zejména dbá na to, aby byl zajištěn nepřetržitý výkon
rozhodnutí ukládajícího opatření nahrazující vazbu, pokud jde o
dohled nad povinnostmi uloženými v rámci tohoto opatření.
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Čl. 22 odst. 3 písm. b)

b) příslušných informací získaných z rejstříků trestů v souladu s
platnými legislativními nástroji.

104/2013

§ 256 odst. 1

(1) Příslušný justiční orgán spolupracuje s orgánem jiného
členského státu při postupu podle dílů 1 a 2, zejména si s ním
vyměňuje všechny potřebné informace, včetně informací
umožňujících zjištění totožnosti a místa obvyklého bydliště nebo
pobytu osoby, vůči níž rozhodnutí směřuje. V rámci spolupráce
justiční orgán zejména dbá na to, aby byl zajištěn nepřetržitý výkon
rozhodnutí ukládajícího opatření nahrazující vazbu, pokud jde o
dohled nad povinnostmi uloženými v rámci tohoto opatření.

PT

Čl. 23 odst. 1

Oznámení bez odpovědi

104/2013

§ 249 odst. 2

(2) Pokud příslušný orgán jiného členského státu ani po
opakovaném vyrozumění o skutečnostech uvedených v odstavci 1
nepřijme žádné rozhodnutí, samosoudce jej vyzve, aby takové
rozhodnutí učinil v jím stanovené přiměřené lhůtě, a zároveň jej
upozorní na následky spojené s nečinností. Neobdrží-li samosoudce
takové rozhodnutí ve stanovené lhůtě, aniž by příslušný orgán
jiného členského státu uvedl podstatné důvody, pro které výzvě
nevyhověl, učiní opatření směřující k ukončení výkonu opatření
nahrazujícího vazbu. O tomto postupu samosoudce neprodleně
vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu.
(2) Pokud příslušný orgán jiného členského státu ani po
opakovaném vyrozumění o skutečnostech uvedených v odstavci 1
nepřijme žádné rozhodnutí, samosoudce jej vyzve, aby takové
rozhodnutí učinil v jím stanovené přiměřené lhůtě, a zároveň jej
upozorní na následky spojené s nečinností. Neobdrží-li samosoudce
takové rozhodnutí ve stanovené lhůtě, aniž by příslušný orgán
jiného členského státu uvedl podstatné důvody, pro které výzvě
nevyhověl, učiní opatření směřující k ukončení výkonu opatření
nahrazujícího vazbu. O tomto postupu samosoudce neprodleně
vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu.
(2) Pokud příslušný orgán jiného členského státu ani po
opakovaném vyrozumění o skutečnostech uvedených v odstavci 1
nepřijme žádné rozhodnutí, samosoudce jej vyzve, aby takové
rozhodnutí učinil v jím stanovené přiměřené lhůtě, a zároveň jej
upozorní na následky spojené s nečinností. Neobdrží-li samosoudce
takové rozhodnutí ve stanovené lhůtě, aniž by příslušný orgán
jiného členského státu uvedl podstatné důvody, pro které výzvě
nevyhověl, učiní opatření směřující k ukončení výkonu opatření
nahrazujícího vazbu. O tomto postupu samosoudce neprodleně
vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu.

PT

1. Pokud příslušný orgán ve vykonávajícím státě předal několik
oznámení uvedených v čl. 19 odst. 3 ohledně stejné osoby
příslušnému orgánu ve vydávajícím státě, aniž by tento orgán přijal
nějaké další rozhodnutí uvedené v čl. 18 odst. 1, může příslušný
orgán ve vykonávajícím státě vyzvat příslušný orgán ve
vydávajícím státě k přijetí takového rozhodnutí s tím, že mu pro to
poskytne přiměřenou lhůtu.
Čl. 23 odst. 2

2. Pokud příslušný orgán ve vydávajícím státě nekoná ve lhůtě
stanovené příslušným orgánem ve vykonávajícím státě, může
příslušný orgán ve vykonávajícím státě rozhodnout o zastavení
dohledu nad opatřeními dohledu. V takových případech informuje o
svém rozhodnutí příslušný orgán ve vydávajícím státě a příslušnost
pro dohled nad opatřeními dohledu se vrátí zpět příslušnému orgánu
ve vydávajícím státě za použití čl. 11 odst. 2.

104/2013

§ 249 odst. 2

Čl. 23 odst. 3

3. Pokud právní předpisy vykonávajícího státu vyžadují pravidelné
potvrzení nutnosti prodloužit dohled nad opatřeními dohledu, může
příslušný orgán vykonávajícího státu požádat příslušný orgán
vydávajícího státu o poskytnutí takového potvrzení a poskytnout mu
přiměřenou lhůtu pro odpověď na tuto žádost. Pokud příslušný
orgán vydávajícího státu neodpoví v dané lhůtě, může příslušný
orgán vykonávajícího státu zaslat příslušnému orgánu vydávajícího
státu novou žádost a poskytnout mu přiměřenou lhůtu pro odpověď
na tuto žádost a uvést, že se může rozhodnout zastavit dohled nad
opatřeními dohledu, jestliže v dané lhůtě neobdrží žádnou odpověď.
Pokud příslušný orgán vykonávajícího státu neobdrží ve stanovené
lhůtě odpověď na tuto novou žádost, může jednat v souladu s
odstavcem 2.

104/2013

§ 249 odst. 2
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Čl. 24

Jazyky

104/2013

§ 252 odst. 3

(3) Rozhodnutí zašle justiční orgán příslušnému orgánu jiného
členského státu spolu s osvědčením na stanoveném formuláři
přeloženým do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků
tohoto členského státu, nebo do jazyka, v němž tento členský stát
osvědčení podle svého prohlášení přijímá.

PT

104/2013

§ 250

Náklady řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského
státu nese Česká republika.

PT

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Osvědčení musí být přeložena do úředního jazyka nebo jednoho z
úředních jazyků vykonávajícího státu. Každý členský stát může v
okamžiku přijetí tohoto rámcového rozhodnutí nebo později uvést v
prohlášení, které bude uloženo na generálním sekretariátu Rady, že
bude přijímat překlad do jednoho nebo více dalších úředních jazyků
orgánů Evropské unie.
Čl. 25

Náklady
Náklady vyplývající z uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí, s
výjimkou nákladů vzniklých výlučně na území vydávajícího státu,
nese vykonávající stát.

Čl. 26 odst. 1 písm. a)

Vztah k jiným dohodám a ujednáním
1. V míře, v jaké dohody a ujednání dovolují, aby byly rozšířeny
cíle tohoto rámcového rozhodnutí, a pomáhají při dalším
zjednodušení vzájemného uznávání rozhodnutí o opatřeních
dohledu, jsou členské státy oprávněny:
a) pokračovat v uplatňování dvoustranných nebo vícestranných
dohod a ujednání platných v okamžiku vstupu tohoto rámcového
rozhodnutí v platnost;

Čl. 26 odst. 1 písm. b)

b) uzavírat dvoustranné nebo vícestranné dohody a ujednání poté,
co vstoupí toto rámcové rozhodnutí v platnost.

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 26 odst. 2

2. Dohodami a ujednáními uvedenými v odstavci 1 nesmějí být v
žádném případě dotčeny vztahy mezi členskými státy, které nejsou
smluvními stranami těchto dohod a ujednání.

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 26 odst. 3

3. Členské státy oznámí Komisi a Radě do 1. března 2010 stávající
dohody a ujednání uvedené v odst. 1 písm. a), které si přejí nadále
uplatňovat.

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 26 odst. 4

4. Členské státy rovněž oznámí Komisi a Radě veškeré nové
dohody a ujednání uvedené v odst. 1 písm. b) do tří měsíců od jejich
podpisu.

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 27 odst. 1

Provádění

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s
tímto rámcovým rozhodnutím do 1. prosince 2012.
Čl. 27 odst. 1

2. Ke stejnému dni předají členské státy Radě a Komisi znění
předpisů, kterými ve svém vnitrostátním právu provedou
povinnosti, jež pro ně vyplývají z tohoto rámcového rozhodnutí.
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Čl. 28 odst. 1

Zpráva

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

1. Do 1. prosince 2013 vypracuje Komise zprávu na základě
informací, které od členských států obdržela podle čl. 27 odst. 2.
Čl. 28 odst. 2 písm. a)

2. Na základě této zprávy Rada vyhodnotí:
a) do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná pro dosažení
souladu s tímto rámcovým rozhodnutím a

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 28 odst. 2 písm. b)

b) používání tohoto rámcového rozhodnutí.

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 28 odst. 3

3. Zpráva se předloží případně s legislativní návrhy.

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Čl. 29

Vstup v platnost

Nerelevantní z hlediska implementace

NA

Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. č. Číslo Sb.
1.

Název předpisu

Účinnost předpisu

104/2013 Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

1. 1. 2014

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

1.

Číslo ID

Předkladatel

9534

MSp

Název návrhu předpisu

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

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

Předpokládané
datum předložení
vládě

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

1. 11. 2018

1. 7. 2019

1. 7. 2020

3. Poznámky
Poř.č.

Text poznámky
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex: 32009F0948
Název:

Ustanovení
(článek,odst., písm.,
atd.)

Čl. 1 odst. 1

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 328/42
Gestor
MSp
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV
ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich
řešení
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)

OBECNÉ ZÁSADY

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Cíl
1. Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je prosazovat užší
spolupráci mezi příslušnými orgány dvou nebo více členských
států, které vedou trestní řízení, s cílem zlepšit účinný a řádný
výkon spravedlnosti.
Čl. 1 odst. 2a)

2. Cílem této užší spolupráce je
a) předcházet situacím, kdy jsou proti totožné osobě vedena v
různých členských státech souběžná trestní řízení ve věci
stejných skutečností, což by mohlo vést k pravomocnému
rozhodnutí v řízeních ve dvou nebo více členských státech,
čímž by byla porušena zásada ne bis in idem, a

Čl. 1 odst. 2b)

b) dosáhnout konsenzu o účinném řešení zaměřeném na
zabránění nepříznivým následkům způsobeným těmito
souběžnými řízeními.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 2 odst. 1a)

Předmět a oblast působnosti

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

1. Za účelem dosažení cíle uvedeného v článku 1 zřizuje toto
rámcové rozhodnutí rámec pro
a) postup, jímž se navazuje kontakt mezi příslušnými orgány
členských států, s cílem potvrdit existenci souběžného
trestního řízení ve věci stejných skutečností, týkajícího se
totožné osoby;
Čl. 2 odst. 1b)

b) výměnu informací prostřednictvím přímých konzultací mezi
příslušnými orgány dvou nebo více členských států, které
vedou souběžná trestní řízení ve věci stejných skutečností,
týkající se totožné osoby, pokud již vědí o existenci
souběžného trestního řízení, s cílem dosáhnout konsenzu o
účinném řešení zaměřeném na zabránění nepříznivým
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex: 32009F0948
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 328/42
Gestor
MSp
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV
ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich
řešení
Právní předpis EU

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

následkům způsobeným těmito souběžnými řízeními.

Čl. 2 odst. 2

Čl. 3 písm. a)

2. Toto rámcové rozhodnutí se nevztahuje na řízení, na něž se
vztahují články 5 a 13 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16.
prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže
stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy.
Definice

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

104/2013 § 258 odst. 1

(1) Justiční orgán požádá orgán jiného členského státu, aby
mu v jím stanovené lhůtě sdělil, zda se v tomto členském
státu vede nebo vedlo trestní řízení pro týž skutek proti téže
osobě (dále jen „souběžné trestní řízení“), lze-li důvodně
předpokládat, že je nebo bylo takové řízení vedeno a není-li
o takovém trestním řízení informován jinak.

PT

104/2013 § 259 odst. 1

(1) Justiční orgán sdělí orgánu jiného členského státu na jeho PT
žádost a v jím stanovené lhůtě, zda se v České republice
vede nebo vedlo souběžné trestní řízení; je-li dotčená osoba
podle informací orgánu jiného členského státu ve vazbě nebo
zadržena, učiní tak neprodleně.

104/2013 § 259 odst. 4

(4) Byla-li žádost podle odstavce 1 zaslána orgánu, který
nevede ani nevedl souběžné trestní řízení, postoupí ji
neprodleně justičnímu orgánu, o němž se lze domnívat, že
takové řízení vede, a současně o postoupení vyrozumí orgán
jiného členského státu, který mu žádost zaslal. Není-li
takové řízení v České republice vedeno, je k podání
informace podle odstavce 1 příslušný kterýkoli justiční
orgán.

104/2013 § 2 písm. a)

Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) justičním orgánem soud nebo státní zastupitelství

104/2013 § 260 odst. 1

(1) Je-li vedeno v jiném členském státu souběžné trestní

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí
a) „souběžnými řízeními“ trestní řízení, a to jak ve fázi
přípravného řízení, tak i ve fázi řízení před soudem, vedená ve
dvou nebo více členských státech ve věci stejných skutečností
a týkající se totožné osoby;
Čl. 3 písm. b)

b) „příslušným orgánem“ justiční nebo jiný orgán, který je
podle právních předpisů svého členského státu příslušný, aby
vykonával činnost podle čl. 2 odst. 1 tohoto rámcového
rozhodnutí;
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex: 32009F0948
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 328/42
Gestor
MSp
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV
ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich
řešení
Právní předpis EU

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

řízení, justiční orgán konzultuje s příslušným orgánem
jiného členského státu další postup za účelem dosažení
účinného řešení zabraňujícího nepříznivým následkům, které
jsou tím vyvolány.

Čl. 3 písm. c)

Čl. 3 písm. d)

Čl. 4 odst. 1

c) „kontaktujícím orgánem“ příslušný orgán členského státu,
který navazuje kontakt s příslušným orgánem jiného členského
státu s cílem potvrdit existenci souběžného řízení;

d) „kontaktovaným orgánem“ příslušný orgán, který byl
kontaktujícím orgánem požádán, aby potvrdil existenci
souběžného trestního řízení.

Určení příslušných orgánů

104/2013 § 258 odst. 1

(1) Justiční orgán požádá orgán jiného členského státu, aby
mu v jím stanovené lhůtě sdělil, zda se v tomto členském
státu vede nebo vedlo trestní řízení pro týž skutek proti téže
osobě (dále jen „souběžné trestní řízení“), lze-li důvodně
předpokládat, že je nebo bylo takové řízení vedeno a není-li
o takovém trestním řízení informován jinak.

104/2013 § 2 písm. a)

Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) justičním orgánem soud nebo státní zastupitelství

104/2013 § 2 písm. a)

Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) justičním orgánem soud nebo státní zastupitelství

104/2013 § 259 odst. 1

(1) Justiční orgán sdělí orgánu jiného členského státu na jeho
žádost a v jím stanovené lhůtě, zda se v České republice
vede nebo vedlo souběžné trestní řízení; je-li dotčená osoba
podle informací orgánu jiného členského státu ve vazbě nebo
zadržena, učiní tak neprodleně.
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT

PT

PT

1. Členské státy určí příslušné orgány způsobem, který
podporuje zásadu přímého styku mezi orgány.
Čl. 4 odst. 2

2. V souladu s odstavcem 1 každý členský stát informuje

Nerelevantní z hlediska transpozice.
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex: 32009F0948
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 328/42
Gestor
MSp
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV
ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich
řešení
Právní předpis EU

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

generální sekretariát Rady, které orgány jsou podle jeho
vnitrostátního práva příslušné jednat podle tohoto rámcového
rozhodnutí.
Čl. 4 odst. 3

3. Bez ohledu na odstavce 1 a 2 může každý členský stát, je-li
to nezbytné s ohledem na jeho vnitřní organizační uspořádání,
určit jeden nebo více ústředních orgánů odpovědných za
správní doručování a přijímání žádostí o poskytnutí informací
podle článku 5 nebo za účelem pomoci příslušným orgánům v
procesu konzultace. Členské státy, které si přejí využít
možnosti určit ústřední orgán nebo orgány, o tom informují
generální sekretariát Rady.

ČR dosud nevyužila možnost transpozice tohoto ustanovení. NT

Čl. 4 odst. 4

4. Generální sekretariát Rady zpřístupní informace obdržené
podle odstavců 2 a 3 všem členským státům a Komisi.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 5 odst. 1

VÝMĚNA INFORMACÍ

104/2013 § 258 odst. 1

(1) Justiční orgán požádá orgán jiného členského státu, aby
mu v jím stanovené lhůtě sdělil, zda se v tomto členském
státu vede nebo vedlo trestní řízení pro týž skutek proti téže
osobě (dále jen „souběžné trestní řízení“), lze-li důvodně
předpokládat, že je nebo bylo takové řízení vedeno a není-li
o takovém trestním řízení informován jinak.

PT

104/2013 § 34 odst. 1

(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
justiční sítě 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 § 260 odst. 4

(4) Ustanoveními této hlavy nejsou dotčena ustanovení části
druhé hlavy II.

Povinnost navázat kontakt
1. Pokud má příslušný orgán členského státu oprávněné
důvody se domnívat, že v jiném členském státě probíhá
souběžné řízení, kontaktuje příslušný orgán tohoto jiného
členského státu, aby potvrdil existenci takového souběžného
řízení, s cílem zahájit přímé konzultace podle článku 10.
Čl. 5 odst. 2

2. Pokud kontaktující orgán neví, který příslušný orgán má
kontaktovat, provede všechna nezbytná šetření, a to i
prostřednictvím kontaktních míst Evropské soudní sítě, aby
tento příslušný orgán identifikoval.

9534
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex: 32009F0948
Název:

Čl. 5 odst. 3

Čl. 6 odst. 1

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
L 328/42
Gestor
MSp
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV
ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich
řešení
Právní předpis EU

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR

3. Postup kontaktování se nepoužije, pokud příslušné orgány,
které souběžná řízení vedou, již byly o existenci těchto řízení
informovány jiným způsobem.

104/2013 § 258 odst. 1

(1) Justiční orgán požádá orgán jiného členského státu, aby
mu v jím stanovené lhůtě sdělil, zda se v tomto členském
státu vede nebo vedlo trestní řízení pro týž skutek proti téže
osobě (dále jen „souběžné trestní řízení“), lze-li důvodně
předpokládat, že je nebo bylo takové řízení vedeno a není-li
o takovém trestním řízení informován jinak

Povinnost odpovědět

104/2013 § 259 odst. 1

(1) Justiční orgán sdělí orgánu jiného členského státu na jeho PT
žádost a v jím stanovené lhůtě, zda se v České republice
vede nebo vedlo souběžné trestní řízení; je-li dotčená osoba
podle informací orgánu jiného členského státu ve vazbě nebo
zadržena, učiní tak neprodleně.

104/2013 § 259 odst. 2

(2) Nemůže-li justiční orgán dodržet lhůtu stanovenou pro
vyřízení žádosti, vyrozumí o tom orgán jiného členského
státu, včetně uvedení důvodu a předpokládaného data
vyřízení žádosti. Není-li lhůta pro vyřízení žádosti
stanovena, sdělí justiční orgán požadované informace orgánu
jiného členského státu bez zbytečného odkladu.

1. Kontaktovaný orgán odpoví na žádost podanou podle čl. 5
odst. 1 v přiměřené lhůtě uvedené kontaktujícím orgánem,
nebo nebyla-li uvedena žádná lhůta, bez zbytečného odkladu a
informuje kontaktující orgán, zda v jeho členském státě
probíhá souběžné řízení. V případech, kdy kontaktující orgán
informoval kontaktovaný orgán, že podezřelá nebo obviněná
osoba je zadržena či ve vazbě, kontaktovaný orgán žádost
zpracuje urychleně.

PT

Čl. 6 odst. 2

2. Pokud kontaktovaný orgán nemůže poskytnout odpověď ve
lhůtě stanovené kontaktujícím orgánem, neprodleně informuje
kontaktující orgán o příslušných důvodech a uvede lhůtu, ve
které požadované informace poskytne.

104/2013 § 259 odst. 2

(2) Nemůže-li justiční orgán dodržet lhůtu stanovenou pro
PT
vyřízení žádosti, vyrozumí o tom orgán jiného členského
státu, včetně uvedení důvodu a předpokládaného data
vyřízení žádosti. Není-li lhůta pro vyřízení žádosti
stanovena, sdělí justiční orgán požadované informace orgánu
jiného členského státu bez zbytečného odkladu.

Čl. 6 odst. 3

3. Pokud orgán, na nějž se kontaktující orgán obrátil, není
příslušným orgánem podle článku 4, předá bez zbytečného
odkladu žádost o poskytnutí informací příslušnému orgánu a
uvědomí o tom kontaktující orgán.

104/2013 § 259 odst. 4

(4) Byla-li žádost podle odstavce 1 zaslána orgánu, který
nevede ani nevedl souběžné trestní řízení, postoupí ji
neprodleně justičnímu orgánu, o němž se lze domnívat, že
takové řízení vede, a současně o postoupení vyrozumí orgán
jiného členského státu, který mu žádost zaslal. Není-li
takové řízení v České republice vedeno, je k podání
informace podle odstavce 1 příslušný kterýkoli justiční
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orgán.
Čl. 7

Způsob komunikace

104/2013 § 260 odst. 3

(3) Informace a žádosti mezi justičním orgánem a orgánem
jiného členského státu se předávají písemně nebo jakýmkoli
jiným způsobem umožňujícím písemný záznam. Konzultace
se vedou v jazyce dohodnutém mezi justičním orgánem a
orgánem jiného členského státu.

PT

104/2013 § 258 odst. 2 a)

(2) V žádosti justiční orgán uvede

PT

Kontaktující a kontaktovaný orgán komunikují jakýmkoli
způsobem, o němž lze uchovat písemný záznam.
Čl. 8 odst. 1a)

Minimální informace, které má žádost obsahovat
1. Při podání žádosti podle článku 5 kontaktující orgán
poskytne tyto informace:

a) své kontaktní údaje

a) kontaktní údaje příslušného orgánu;
Čl. 8 odst. 1b)

b) popis skutečností a okolností, které jsou předmětem daného
trestního řízení;

104/2013 § 258 odst. 2 b) (2) V žádosti justiční orgán uvede

PT

b) popis skutkových okolností
Čl. 8 odst. 1c)

Čl. 8 odst. 1d)

c) všechny podstatné údaje o totožnosti podezřelé nebo
obviněné osoby a případně o obětech;

104/2013 § 258 odst. 2 c)

(2) V žádosti justiční orgán uvede

d) fázi, v níž se trestní řízení nachází, a

104/2013 § 258 odst. 2 d) (2) V žádosti justiční orgán uvede

PT

c) jméno a příjmení osoby, proti níž se řízení vede, a
případně též jméno a příjmení poškozeného a další osobní
údaje umožňující jejich identifikaci, a
PT

d) fázi, v níž se trestní řízení nachází
Čl. 8 odst. 1e)

e) případně informace o zadržení či o vazbě podezřelé nebo
obviněné osoby.

104/2013 §258 odst. 3

Čl. 8 odst. 2

2. Kontaktující orgán může uvést významné dodatečné
informace související s trestním řízením, které probíhá v jeho
členském státě, například týkající se obtíží, které se v tomto
státě vyskytly.

104/2013 § 258 odst. 3

Čl. 9 odst. 1 a)

Minimální informace, které mají být poskytnuty
v odpovědi

104/2013 § 259 odst. 1

(3) Justiční orgán může v žádosti uvést další informace
ohledně trestního řízení vedeného v České republice,
zejména zda se obviněný nachází ve vazbě.
(3) Justiční orgán může v žádosti uvést další informace
ohledně trestního řízení vedeného v České republice,
zejména zda se obviněný nachází ve vazbě.

PT

PT

(1) Justiční orgán sdělí orgánu jiného členského státu na jeho PT
žádost a v jím stanovené lhůtě, zda se v České republice
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vede nebo vedlo souběžné trestní řízení; je-li dotčená osoba
podle informací orgánu jiného členského státu ve vazbě nebo
zadržena, učiní tak neprodleně.

1. Odpověď kontaktovaného orgánu podle článku 6 obsahuje
tyto informace:
a) zda probíhá nebo probíhalo trestní řízení ve věci některých
nebo všech skutečností, které jsou předmětem trestního řízení
uvedeného v žádosti o poskytnutí informací podané
kontaktujícím orgánem, a zda se týká či týkalo totožné osoby;
Čl. 9 odst. 1 b)

v případě kladné odpovědi na základě písmene a):

104/2013 § 259 odst. 3

(3) Vede-li se nebo vedlo-li se v České republice souběžné
trestní řízení, justiční orgán sdělí orgánu jiného členského
státu své kontaktní údaje a informaci, v jaké fázi se takové
řízení nachází, a v případě, že již bylo pravomocně
skončeno, i jak bylo skončeno. Justiční orgán může orgánu
jiného členského státu sdělit i další potřebné informace
ohledně trestního řízení vedeného v České republice.

PT

b) kontaktní údaje příslušného orgánu a

Čl. 9 odst. 1 c)

c) fáze, v níž se toto řízení nachází, nebo bylo-li vydáno
pravomocné rozhodnutí, povahu takového rozhodnutí.

104/2013 § 259 odst. 3

(3) Vede-li se nebo vedlo-li se v České republice souběžné
trestní řízení, justiční orgán sdělí orgánu jiného členského
státu své kontaktní údaje a informaci, v jaké fázi se takové
řízení nachází, a v případě, že již bylo pravomocně
skončeno, i jak bylo skončeno. Justiční orgán může orgánu
jiného členského státu sdělit i další potřebné informace
ohledně trestního řízení vedeného v České republice.

PT

Čl. 9 odst. 2

2. Kontaktovaný orgán může uvést významné dodatečné
informace související s trestním řízením, které probíhá nebo
probíhalo v jeho členském státě, zejména týkající se jakýchkoli
souvisejících skutečností, které jsou předmětem trestního
řízení v uvedeném státě.

104/2013 § 259 odst. 3

(3) Vede-li se nebo vedlo-li se v České republice souběžné
trestní řízení, justiční orgán sdělí orgánu jiného členského
státu své kontaktní údaje a informaci, v jaké fázi se takové
řízení nachází, a v případě, že již bylo pravomocně
skončeno, i jak bylo skončeno. Justiční orgán může orgánu
jiného členského státu sdělit i další potřebné informace
ohledně trestního řízení vedeného v České republice.

PT

Čl. 10 odst. 1

PŘÍMÉ KONZULTACE

104/2013 § 260 odst. 1

(1) Je-li vedeno v jiném členském státu souběžné trestní
PT
řízení, justiční orgán konzultuje s příslušným orgánem
jiného členského státu další postup za účelem dosažení
účinného řešení zabraňujícího nepříznivým následkům, které
jsou tím vyvolány.

Povinnost zahájit přímé konzultace
1. Pokud se prokáže existence souběžných řízení, příslušné
orgány dotčených členských států zahájí přímé konzultace s
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cílem dosáhnout konsenzu o účinném řešení zaměřeném na
zabránění nepříznivým následkům způsobeným těmito
souběžnými řízeními, které může případně vést k soustředění
trestního řízení do jednoho členského státu.

Čl. 10 odst. 2

2. Po celou dobu přímých konzultací se dotčené příslušné
orgány navzájem informují o důležitých procesních opatřeních,
která během řízení přijaly.

104/2013 § 260 odst. 2

(2) V průběhu konzultací justiční orgán informuje příslušný
orgán jiného členského státu o učiněných důležitých
procesních úkonech a tomuto orgánu na žádost sděluje další
potřebné informace; tyto informace však neposkytne, došloli by tím k ohrožení podstatných národních bezpečnostních
zájmů nebo bezpečnosti osob.

PT

Čl. 10 odst. 3

3. V průběhu přímých konzultací příslušné orgány, které jsou
do nich zapojeny, vždy pokud možno odpovídají na žádosti o
informace od jiných příslušných orgánů zapojených do těchto
konzultací. Pokud je však příslušný orgán požádán jiným
příslušným orgánem o poskytnutí zvláštních informací, které
by mohly poškodit zásadní zájmy národní bezpečnosti nebo
ohrozit bezpečnost jednotlivců, není povinen tyto informace
poskytnout.

104/2013 § 260 odst. 2

(2) V průběhu konzultací justiční orgán informuje příslušný
orgán jiného členského státu o učiněných důležitých
procesních úkonech a tomuto orgánu na žádost sděluje další
potřebné informace; tyto informace však neposkytne, došloli by tím k ohrožení podstatných národních bezpečnostních
zájmů nebo bezpečnosti osob.

PT

Čl. 11

Postup dosažení konsenzu

104/2013 § 260 odst. 1

(1) Je-li vedeno v jiném členském státu souběžné trestní
PT
řízení, justiční orgán konzultuje s příslušným orgánem
jiného členského státu další postup za účelem dosažení
účinného řešení zabraňujícího nepříznivým následkům, které
jsou tím vyvolány.

104/2013 § 260 odst. 4

(4) Ustanoveními této hlavy nejsou dotčena ustanovení části
druhé hlavy II.

104/2013 § 28 odst. 3

(3) Je-li to třeba pro účely koordinace trestních řízení, PT
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.

Jakmile příslušné orgány členských států zahájí přímé
konzultace o případu s cílem dosáhnout konsenzu podle článku
10, posoudí skutečnosti a podstatu případu a všechny faktory,
které považují za důležité.
Čl. 12 odst. 1

Spolupráce s Eurojustem
1. Toto rámcové rozhodnutí doplňuje rozhodnutí o Eurojustu,
aniž by jím uvedené rozhodnutí bylo dotčeno.

Čl. 12 odst. 2

2. Nelze-li dosáhnout konsenzu podle článku 10, předá
kterýkoli příslušný orgán dotčených členských států, je-li to
vhodné, věc Eurojustu, pokud je Eurojust podle čl. 4 odst. 1
rozhodnutí o Eurojustu příslušný k jednání.
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104/2013 § 260 odst. 4

Čl. 13

Poskytování informací o výsledku řízení

9534
104/2013 § 259 odst. 3

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Implementační předpisy ČR

(4) Ustanoveními této hlavy nejsou dotčena ustanovení části
druhé hlavy II.
(3) Vede-li se nebo vedlo-li se v České republice souběžné
trestní řízení, justiční orgán sdělí orgánu jiného členského
státu své kontaktní údaje a informaci, v jaké fázi se takové
řízení nachází, a v případě, že již bylo pravomocně
skončeno, i jak bylo skončeno. Justiční orgán může orgánu
jiného členského státu sdělit i další potřebné informace
ohledně trestního řízení vedeného v České republice.

PT

104/2013 § 258 odst. 4

(4) Žádost se zasílá do jiného členského státu v úředním
jazyce jiného členského státu nebo v jazyce, v němž je tento
členský stát ochoten žádost přijmout.

PT

Je-li v průběhu přímých konzultací podle článku 10 dosaženo
konsenzu o soustředění trestního řízení do jednoho členského
státu, příslušný orgán tohoto členského státu informuje
příslušný orgán či orgány druhého členského státu nebo
ostatních členských států o výsledku řízení.
Čl. 14 odst. 1

Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Jazyky
1. Každý členský stát uvede v prohlášení uloženém u
generálního sekretariátu Rady, které z úředních jazyků orgánů
Unie lze používat při navazování kontaktu podle kapitoly 2.
Čl. 14 odst. 2

2. Příslušné orgány se mohou dohodnout na používání
kteréhokoli jazyka v průběhu svých přímých konzultací podle
článku 10.

104/2013 § 260 odst. 3

(3) Informace a žádosti mezi justičním orgánem a orgánem
jiného členského státu se předávají písemně nebo jakýmkoli
jiným způsobem umožňujícím písemný záznam. Konzultace
se vedou v jazyce dohodnutém mezi justičním orgánem a
orgánem jiného členského státu.

PT

Čl. 15 odst. 1a)

Vztah k jiným právním nástrojům a ujednáním

104/2013 § 257

Podle této hlavy se postupuje, pokud jiný členský stát
uplatňuje právní předpisy k provedení příslušného právního
předpisu Evropské unie.

PT

1. Umožňují-li jiné právní nástroje nebo ujednání rozšíření cílů
tohoto rámcového rozhodnutí nebo napomáhají-li zjednodušit
nebo usnadnit postup, jímž si vnitrostátní orgány vyměňují
informace o svých trestních řízeních, zahajují přímé konzultace
a usilují o dosažení konsenzu o účinném řešení zaměřeném na
zabránění nepříznivým následkům způsobeným souběžnými
řízeními, členské státy mohou
a) nadále uplatňovat dvoustranné nebo mnohostranné dohody
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nebo ujednání platné ke dni vstupu tohoto rámcového
rozhodnutí v platnost;
Čl. 15 odst. 1b)

b) uzavírat dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo
ujednání po dni vstupu tohoto rámcového rozhodnutí v
platnost.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 15 odst. 2

2. Dohody a ujednání uvedené v odstavci 1 nemají v žádném
případě dopad na vztahy se členskými státy, které nejsou jejich
smluvními stranami.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Čl. 16

Provedení

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu
s tímto rámcovým rozhodnutím do 15. června 2012.
Do 15. června 2012 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
Čl. 17

Zpráva
Do 15. prosince 2012 předloží Komise Evropskému
parlamentu a Radě zprávu, ve které zhodnotí, do jaké míry
členské státy dosáhly souladu s tímto rámcovým rozhodnutím,
a případně ji doplní o legislativní návrhy.

Čl. 18

Vstup v platnost
Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v
Úředním věstníku Evropské unie.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. č. Číslo Sb.
1.

Název předpisu

Účinnost předpisu

104/2013 zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

1.1.2014

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

1.

Číslo ID

Předkladatel

9534

MSp

Název návrhu předpisu

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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

Předpokládané
datum předložení
vládě

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

1. 11. 2018

1. 7. 2019

1. 7. 2020
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 3
Čl. 2 odst. 4

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
Cíl
104/2013 § 340 odst. 1 Působnost
PT
Tato směrnice stanoví pravidla umožňující justičnímu nebo 77/2015
(1) Ustanovení této hlavy se užijí na zajištění pokračování ochrany před
rovnocennému orgánu ve členském státě, v němž bylo přijato ochranné
trestnou činností na základě evropského ochranného příkazu na území
opatření s cílem ochrany osoby před trestným činem jiné osoby, jenž
a) jiného členského státu, pokud byla určité osobě poskytnuta
může ohrozit její život, tělesnou nebo duševní integritu, důstojnost,
ochranným příkazem vydaným v trestním řízení vedeném v České
osobní svobodu nebo sexuální integritu, vydat evropský ochranný příkaz
republice, nebo
umožňující příslušnému orgánu v jiném členském státě pokračovat v
b) České republiky, pokud byla určité osobě poskytnuta ochranným
ochraně této osoby na území tohoto jiného členského státu, v důsledku
příkazem vydaným v trestním řízení vedeném v jiném členském
spáchání trestného činu nebo údajného spáchání trestného činu podle
státu.
vnitrostátního práva vydávajícího státu.
104/2013 § 340 odst. 2 (2) Podle této hlavy se postupuje ve vztahu k jiným členským státům,
77/2015
pro které je závazný právní předpis Evropské unie upravující evropský
ochranný příkaz39).
Definice
104/2013 § 341 odst. 1 (1) Evropský ochranný příkaz vydává na základě ochranného příkazu PT
Pro účely této směrnice se rozumí:
77/2015
uvedeného v odstavci 2
„evropským ochranným příkazem“ rozhodnutí přijaté justičním nebo
a) justiční orgán podle tohoto zákona, nebo
rovnocenným orgánem členského státu v souvislosti s ochranným
b) justiční nebo rovnocenný orgán jiného členského státu podle jeho
opatřením, na jehož základě justiční či rovnocenný orgán jiného
právního řádu.
členského státu přijme jakékoli vhodné opatření nebo jakákoliv vhodná
opatření podle svého vnitrostátního práva s cílem pokračovat v ochraně
chráněné osoby;
104/2013 § 345 odst. 2 (2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném
77/2015
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené.
„ochranným opatřením“ rozhodnutí v trestních věcech přijaté 104/2013 § 341 odst. 2 (2) Ochranným příkazem se rozumí rozhodnutí vydané v trestním řízení PT
vydávajícím státem v souladu s jeho vnitrostátním právem hmotným i 77/2015
soudem a v přípravném řízení soudcem nebo státním zástupcem, nebo
rozhodnutí vydané v trestním řízení příslušným orgánem jiného
procesním, jímž se osobě, která představuje nebezpečí, ukládá jeden
členského státu, pokud bylo vydáno za účelem ochrany osoby před
nebo více zákazů nebo omezení uvedených v článku 5 za účelem
trestným činem, který může ohrozit její život, zdraví, svobodu nebo
ochrany chráněné osoby před trestným činem, který může ohrozit její
lidskou důstojnost, a podezřelému, obviněnému nebo odsouzenému
život, tělesnou nebo duševní integritu, důstojnost, osobní svobodu nebo
ukládá
sexuální integritu;
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.
„chráněnou osobou“ fyzická osoba, která je předmětem ochrany 104/2013 § 341 odst. 3 (3) Chráněnou osobou se rozumí osoba, na jejíž ochranu byl vydán
PT
vyplývající z ochranného opatření přijatého vydávajícím státem;
77/2015
ochranný příkaz.
„osobou, která představuje nebezpečí“, fyzická osoba, jíž byl uložen 104/2013
jeden nebo více zákazů nebo omezení uvedených v článku 5;
77/2015

§ 341 odst. 4

(4) Ohrožující osobou se rozumí osoba, které byl uložen zákaz nebo
omezení ochranným příkazem.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 2 odst. 5
Čl. 2 odst. 6
Čl. 2 odst. 7

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2
Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 3

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
„vydávajícím státem“ členský stát, v němž bylo přijato ochranné
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
opatření, na jehož podkladě byl vydán evropský ochranný příkaz;
„vykonávajícím státem“ členský stát, kterému byl evropský ochranný
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
příkaz předán za účelem jeho uznání;
„státem dohledu“ členský stát, jemuž byl postoupen rozsudek ve smyslu
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
článku 2 rámcového rozhodnutí 2008/947/SVV nebo rozhodnutí o
opatřeních dohledu ve smyslu článku 4 rámcového rozhodnutí
2009/829/SVV.
Stanovení příslušných orgánů
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
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.
Komise zpřístupní obdržené informace všem členským státům. Členské
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
státy informují Komisi o veškerých změnách informací uvedených v
odstavci 1.
Účast ústředního orgánu
104/2013 § 342 odst. 3 (3) Ministerstvo na žádost soudu a Nejvyšší státní zastupitelství na PT
Každý členský stát může určit ústřední orgán nebo více ústředních 77/2015
žádost státního zástupce poskytne součinnost při zjištění potřebných
orgánů, dovoluje-li to jeho právní systém, které budou nápomocny
informací, zejména při zjištění příslušného orgánu jiného členského
příslušným orgánům.
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.
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.
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

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 5 písm. a)

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
Nezbytnost existence ochranného opatření podle vnitrostátního
40/2009
§ 48 odst. 4
(4) Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit PT
práva
písm. e)
zejména
Evropský ochranný příkaz lze vydat pouze tehdy, pokud bylo ve
…
vydávajícím státě již přijato ochranné opatření ukládající osobě, která
e) zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a
představuje nebezpečí, jeden nebo více z těchto zákazů nebo omezení:
jiných společenských akcí a styku s určitými osobami,
a) zákaz vstupu do určitých lokalit, míst nebo vymezených
…
oblastí, kde chráněná osoba pobývá nebo které navštěvuje;
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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
141/1961 § 88e odst. 3 (3) Bylo-li proti obviněnému použito vykázání podle jiného právního
45/2013
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.

141/1961
45/2013

§ 88e odst. 4

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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
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32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
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Právní předpis EU
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Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
programem školy, nebo výkon povolání či zaměstnání.
§ 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.

zákaz nebo omezení kontaktů, v jakékoli formě, s chráněnou osobou, 40/2009
včetně kontaktů prostřednictvím telefonu, elektronické či běžné pošty,
faxem či jakýmikoli jinými prostředky; nebo

§ 48 odst. 4
písm. e)

40/2009

§ 48 odst. 4
písm. f)

Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit PT
zejména
…
e) zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a
jiných společenských akcí a styku s určitými osobami,
…
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

104/2013
77/2015

Čl. 5 písm. b)

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 5 písm. c)

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
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.
Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit
PT
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,

zákaz nebo omezení týkající se přiblížení se chráněné osobě blíže než na 40/2009
předepsanou vzdálenost.

§ 48 odst. 4

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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
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Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
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.
Vydání evropského ochranného příkazu
104/2013
Evropský ochranný příkaz může být vydán, pokud se chráněná osoba 77/2015
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

§ 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.

Justiční či rovnocenný orgán vydávajícího státu může vydat evropský 104/2013
ochranný příkaz pouze na žádost chráněné osoby a po ověření, že 77/2015
ochranné opatření splňuje požadavky stanovené v článku 5.

§ 343 odst. 1

(1) Evropský ochranný příkaz vydaný jiným členským státem lze převzít PT
za účelem rozhodnutí o jeho uznání, pokud jde o rozhodnutí vydané
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

(1) Evropský ochranný příkaz vydaný jiným členským státem lze převzít PT
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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
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ení *
ka
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území České republiky, nebo se zde zamýšlí zdržovat nebo mít
bydliště.
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.
(2) Požádá-li chráněná osoba o vydání evropského ochranného příkazu PT
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

§ 354 odst. 1

Chráněná osoba může podat žádost o vydání evropského ochranného 104/2013
příkazu buď příslušnému orgánu vydávajícího státu, nebo příslušnému 77/2015
orgánu vykonávajícího státu. Jestliže se žádost podává ve vykonávajícím
státě, předá tamní příslušný orgán tuto žádost co nejdříve příslušnému
orgánu vydávajícího státu.

§ 343 odst. 2

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.

§ 73 odst. 1
písm. d)

PT
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
d) zároveň rozhodne o uložení některého z předběžných opatření.

§ 73d odst. 1

(1) Koná-li se hlavní líčení nebo veřejné zasedání, jehož se účastní

Před vydáním evropského ochranného příkazu má osoba, která 141/1961
představuje nebezpečí, právo být slyšena a právo podat opravný 265/2001
prostředek proti ochrannému opatření, pokud se jí těchto práv nedostalo 45/2013
během řízení, jehož výsledkem bylo přijetí ochranného opatření.

141/1961

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
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ka
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459/2011
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.

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
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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

141/1961

§ 202 odst. 3

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 předvolání upozorněn.
(3) Nedostaví-li se obžalovaný bez řádné omluvy k hlavnímu líčení a
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265/2001
soud rozhodne o tom, že se hlavní líčení bude konat v nepřítomnosti
459/2011
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
141/1961
45/2013

§ 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.
(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.

§ 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

Pokud příslušný orgán přijme ochranné opatření obsahující jeden nebo 45/2013
více zákazů nebo omezení uvedených v článku 5, uvědomí jakýmkoli
vhodným způsobem v souladu s postupy podle svého vnitrostátního

§ 202 odst. 6
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práva chráněnou osobu o možnosti požádat o evropský ochranný příkaz,
podle jiného právního předpisu (§ 14),…
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. 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

45/2013
56/2017

§ 8 odst. 4

45/2013
56/2017

§ 12

(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).
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
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
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účasti oběti přetlumočena a není-li ho zapotřebí pro zaručení
spravedlivého procesu.
45/2013
§ 14 odst. 8
(8) Justiční orgán vydá evropský ochranný příkaz za podmínek
77/2015
stanovených zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních.
9224
(1) Zúčastněná osoba a poškozený se mohou dát zastupovat PT
Má-li chráněná osoba opatrovníka nebo zástupce, může tento opatrovník 141/1961 § 50 odst. 1
zmocněncem, kterým může být i právnická osoba; o tom je třeba je
nebo zástupce podat žádost uvedenou v odstavcích 2 a 3 jménem 45/2013
poučit. Zmocněnec poškozeného může být současně důvěrníkem podle
55/2017
chráněné osoby.
zákona o obětech trestných činů.
141/1961 § 51 odst. 1
(1) Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného je oprávněn činit za
45/2013
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.
Je-li žádost o vydání evropského ochranného příkazu zamítnuta, 104/2013
informuje příslušný orgán vydávajícího státu chráněnou osobu o 77/2015
jakýchkoli použitelných opravných prostředcích proti takovému
rozhodnutí, které jsou dostupné podle jeho vnitrostátního práva.

§ 354 odst. 4

(4) Evropský ochranný příkaz nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti PT
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.

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

104/2013
77/2015

§ 354 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.
(2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené.

104/2013
77/2015

§ 354 odst. 2

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;
datum, od kterého chráněná osoba hodlá pobývat nebo se zdržovat ve
vykonávajícím státě, a doba nebo doby pobytu, jsou-li známy;

(2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Právní předpis EU
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
/ ID
(§, odst.,
písm., atd.)

MSp

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ení *
ka

Čl. 7 písm. c)

jméno, adresu, číslo telefonu a faxu a adresu elektronické pošty 104/2013
příslušného orgánu vydávajícího státu;
77/2015

§ 354 odst. 2

(2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném PT
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené.

Čl. 7 písm. d)

určení (například prostřednictvím čísla a data) právního aktu 104/2013
obsahujícího ochranné opatření, na jehož podkladě byl vydán evropský 77/2015
ochranný příkaz;

§ 354 odst. 2

(2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném PT
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené.

Čl. 7 písm. e)

souhrn skutečností a okolností, které vedly k přijetí ochranného opatření 104/2013
ve vydávajícím státě;
77/2015

§ 354 odst. 2

(2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném PT
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené.

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;
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 PT
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené.

104/2013
77/2015

§ 354 odst. 2

(2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném PT
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené.

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 PT
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené.

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;
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 PT
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené.

104/2013
77/2015

§ 354 odst. 2

(2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném PT
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené.

výslovné uvedení případné skutečnosti, že rozsudek ve smyslu článku 2 104/2013
rámcového rozhodnutí 2008/947/SVV nebo rozhodnutí o opatřeních 77/2015
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.
Postup předávání
104/2013
Předává-li příslušný orgán vydávajícího státu příslušnému orgánu
vykonávajícího státu evropský ochranný příkaz, učiní tak jakýmkoli
způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu, aby se mohl

§ 354 odst. 2

(2) Evropský ochranný příkaz se vydává na formuláři stanoveném PT
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský ochranný
příkaz42) a obsahuje náležitosti v něm uvedené.

§ 8 odst. 1

Formy styku s cizozemskými orgány
PT
(1) Justiční orgány se stýkají s cizozemskými orgány prostřednictvím
ústředních orgánů; přímo se mohou stýkat, umožňuje-li to mezinárodní
smlouva nebo tento zákon.

Čl. 7 písm. g)

Čl. 7 písm. j)

Čl. 7 písm. k)

Čl. 8 odst. 1

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 8 odst. 2

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
příslušný orgán vykonávajícího státu přesvědčit o jeho pravosti. Veškerý
úřední styk rovněž probíhá přímo mezi těmito příslušnými orgány.
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
Není-li příslušnému orgánu ve vykonávajícím státě nebo vydávajícím 104/2013
státě znám příslušný orgán ve druhém státě, provede tento orgán za 77/2015
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

§ 342 odst. 2 (2) Justiční orgán spolupracuje s příslušným orgánem jiného členského PT
státu při postupu podle této hlavy, zejména si s ním vyměňuje všechny
potřebné informace.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 8 odst. 3

Čl. 9 odst. 1
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Lhůta pro implementaci
11.1.2015
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L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
(1), národního člena Eurojustu nebo národního koordinačního systému
Eurojustu ve svém státě
104/2013 § 342 odst. 3 (3) Ministerstvo na žádost soudu a Nejvyšší státní zastupitelství na
77/2015
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.

§ 344 odst. 3

(3) Byl-li evropský ochranný příkaz zaslán orgánu, který není k postupu PT
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.
(2) O tom, zda se evropský ochranný příkaz uzná nebo neuzná, a o PT
návazných opatřeních samosoudce rozhodne neprodleně.

9534
Není-li orgán vykonávajícího státu, který obdrží evropský ochranný 104/2013
příkaz, příslušný k jeho uznání, postoupí jej z úřední povinnosti 77/2015
příslušnému orgánu a neprodleně o tom uvědomí příslušný orgán
vydávajícího státu jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení
písemného záznamu.
Opatření ve vykonávajícím státě
104/2013
Příslušný orgán vykonávajícího státu neprodleně po obdržení 77/2015
evropského ochranného příkazu předaného v souladu s článkem 8 tento
příkaz uzná a přijme rozhodnutí o přijetí jakéhokoli opatření, které by

§ 346 odst. 2

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
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Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
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 § 348
Uznání a přijetí návazných opatření
PT
77/2015
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.

Čl. 9 odst. 2

Opatření přijaté příslušným orgánem vykonávajícího státu podle 104/2013
odstavce 1 a jakékoli jiné opatření přijaté na základě následného 77/2015
rozhodnutí podle článku 11 musí v co největší možné míře odpovídat
ochrannému opatření přijatému ve vydávajícím státě.

§ 348

Čl. 9 odst. 3

Příslušný orgán vykonávajícího státu uvědomí osobu, která představuje 104/2013
nebezpečí, příslušný orgán vydávajícího státu a chráněnou osobu o 77/2015
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.
141/1961
292/1993

§ 342 odst. 1

§ 134 odst. 1

Uznání a přijetí návazných opatření
PT
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.
(1)Při postupu podle této hlavy justiční orgán dbá na to, aby se PT
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.

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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 9 odst. 4

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
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.

9533
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
evropský ochranný příkaz nebo ochranný příkaz v něm popsaný vydán
v jiném členském státu.

Pokud se příslušný orgán vykonávajícího státu domnívá, že informace 104/2013
předané spolu s evropským ochranným příkazem podle článku 7 jsou 77/2015

§ 346 odst. 1

(1) Nepovažuje-li samosoudce evropský ochranný příkaz zaslaný jiným PT
členským státem za dostatečný podklad pro rozhodnutí o jeho uznání a

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32011L0099.doc

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

str. 18 z 36

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
neúplné, neprodleně o tom uvědomí příslušný orgán vydávajícího státu
přijetí návazných opatření, požádá příslušný orgán tohoto členského
jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu a
státu, aby mu v jím stanovené lhůtě zaslal nezbytné dodatkové
stanoví mu přiměřenou lhůtu k poskytnutí chybějících informací.
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.
(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.
(4)Samosoudce dále nemusí uznat evropský ochranný příkaz, pokud je PT
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.

104/2013
77/2015

§ 355 odst. 3

Čl. 10 odst. 1
písm. a)

Důvody pro neuznání evropského ochranného příkazu
104/2013
Příslušný orgán vykonávajícího státu může odmítnout uznat evropský 77/2015
ochranný příkaz za těchto okolností:
a) evropský ochranný příkaz není úplný nebo nebyl doplněn ve lhůtě
stanovené příslušným orgánem vykonávajícího státu;

§ 347 odst. 4

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
PT
(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.

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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 10 odst. 1
písm. c)

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
104/2013 § 347 odst. 1 (1) Samosoudce neuzná evropský ochranný příkaz vydaný jiným
77/2015
písm. f)
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,
9534
ochranné opatření se vztahuje na čin, který není trestným činem podle 104/2013 § 347 odst. 1 (1) Samosoudce neuzná evropský ochranný příkaz vydaný jiným
PT
práva vykonávajícího státu;
77/2015
písm. b)
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,

Čl. 10 odst. 1
písm. d)

9534
ochrana vyplývá z výkonu trestu nebo opatření, na něž se podle práva 104/2013
vykonávajícího státu vztahuje amnestie, a týká se činu nebo jednání 77/2015
spadajícího podle tohoto práva do jeho pravomoci;

§ 347 odst. 1
písm. g)

(1) Samosoudce neuzná evropský ochranný příkaz vydaný jiným PT
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.

Čl. 10 odst. 1
písm. e)

9534
podle práva vykonávajícího státu se osobě, která představuje nebezpečí, 104/2013
přiznává imunita, což znemožňuje přijmout opatření na základě 77/2015
evropského ochranného příkazu;

§ 347 odst. 1
písm. c)

(1) Samosoudce neuzná evropský ochranný příkaz vydaný jiným PT
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,

§ 347 odst. 1
písm. e)

(1) Samosoudce neuzná evropský ochranný příkaz vydaný jiným PT
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,

§ 347 odst. 1
písm. a)

(1) Samosoudce neuzná evropský ochranný příkaz vydaný jiným PT
členským státem, pokud
a) uznání evropského ochranného příkazu a přijetí návazných opatření
by bylo v rozporu s překážkou věci pravomocně rozhodnuté,

Čl. 10 odst. 1
písm. f)

Čl. 10 odst. 1
písm. g)

trestní stíhání osoby, která představuje nebezpečí z důvodu činu nebo 104/2013
jednání, v souvislosti s nímž bylo přijato ochranné opatření, je podle 77/2015
práva vykonávajícího státu promlčeno, pokud daný čin nebo jednání
spadá podle vnitrostátního práva tohoto státu do jeho pravomoci;

9534
uznání evropského ochranného příkazu by porušilo zásadu ne bis in 104/2013
idem;
77/2015

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 10 odst. 1
písm. h)

Čl. 10 odst. 1
písm. i)

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
podle práva vykonávajícího státu nemůže být osoba, která představuje 104/2013 § 347 odst. 1 Důvody pro neuznání evropského ochranného příkazu
PT
nebezpečí, z důvodu svého věku trestně odpovědná za čin nebo jednání, 77/2015
písm. d)
(1) Samosoudce neuzná evropský ochranný příkaz vydaný jiným
pro něž bylo přijato ochranné opatření;
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,
ochranné opatření se týká trestného činu, který je podle práva 104/2013 § 347 odst. 3 (3) Samosoudce nemusí uznat evropský ochranný příkaz, byl-li PT
vykonávajícího státu považován za trestný čin, který byl zcela nebo z 77/2015
ochranný příkaz v něm popsaný vydán pro skutek spáchaný zcela nebo
podstatné zčásti spáchán na jeho území.
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.

Čl. 10 odst. 2
písm. a)

Pokud příslušný orgán vykonávajícího státu z jednoho z důvodů 104/2013
uvedených v odstavci 1 odmítne uznat evropský ochranný příkaz:
77/2015
a) neprodleně uvědomí o tomto odmítnutí a souvisejících
důvodech vydávající stát a chráněnou osobu;

§ 346 odst. 3

(3) Rozhodnutí o uznání evropského ochranného příkazu a návazných PT
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.

Čl. 10 odst. 2
písm. b)

v případě potřeby uvědomí chráněnou osobu o možnosti požádat o 104/2013
přijetí ochranného opatření v souladu s jeho vnitrostátní právem;
77/2015

§ 346 odst. 3

(3) Rozhodnutí o uznání evropského ochranného příkazu a návazných PT
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.

Čl. 10 odst. 2
písm. c)

případně informuje chráněnou osobu o jakýchkoli použitelných 104/2013
opravných prostředcích proti takovému rozhodnutí, které jsou dostupné 77/2015
podle jeho vnitrostátního práva.

§ 346 odst. 3

(3) Rozhodnutí o uznání evropského ochranného příkazu a návazných PT
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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vyrozumí i o důvodech takového postupu.
141/1961

Čl. 11 odst. 1

Rozhodné právo a příslušnost ve vykonávajícím státě
104/2013
Vykonávající stát je příslušný přijímat a vykonávat opatření v tomto 77/2015
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

§ 134 odst. 1
písm. e)
§ 349 odst. 1

(1) Usnesení musí obsahovat
e) poučení o opravném prostředku.
Řízení o stížnosti
PT
(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.

§ 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 1/1993
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;

Čl. 90

Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným PT
způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a
trestu za trestné činy.

Čl. 11 odst. 2
písm. b)

přijetí rozhodnutí jiné než trestněprávní povahy v souvislosti s 104/2013
porušením opatření;
77/2015

§ 350 odst. 1

Čl. 11 odst. 2
písm. c)

přijetí jakéhokoli naléhavého a předběžného opatření za účelem 141/1961
ukončení porušování opatření, případně v očekávání následného 265/2001
rozhodnutí ze strany vydávajícího státu.
45/2013

§ 67

(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, při výkonu předběžného PT
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.
Důvody vazby
PT
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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ení *
ka

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

Čl. 12

Čl. 13 odst. 1
písm. a)

Čl. 13 odst. 1

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.
Oznámení v případě porušení
104/2013
Příslušný orgán vykonávajícího státu oznámí příslušnému orgánu 77/2015
vydávajícího státu nebo státu dohledu jakékoli porušení opatření
přijatých na základě evropského ochranného příkazu. Pro oznámení se
použije jednotný formulář obsažený v příloze II.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

§ 350 odst. 2

NT

(2) Porušení uloženého předběžného opatření ohrožující osobou PT
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.
(5) Byl-li ochranný příkaz změněn nebo zrušen, justiční orgán, který PT
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.

Příslušnost ve vydávajícím státě
104/2013
1. Příslušný orgán vydávajícího státu má výlučnou příslušnost k 77/2015
přijímání rozhodnutí týkajících se:
a) obnovení, přezkumu, změny, zrušení a odvolání ochranného opatření
a následně i evropského ochranného příkazu;

§ 354 odst. 5

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

uložení opatření spojeného s odnětím svobody v důsledku zrušení 104/2013

§ 356 odst. 1

(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.
Důsledky zaslání evropského ochranného příkazu do jiného PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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ochranného opatření za předpokladu, že se ochranné opatření 77/2015
členského státu
uplatňovalo na základě rozsudku ve smyslu článku 2 rámcového
(1) Uznání evropského ochranného příkazu příslušným orgánem jiného
rozhodnutí 2008/947/SVV nebo na základě rozhodnutí o opatřeních
členského státu a přijetí návazných opatření nebrání výkonu ochranného
dohledu ve smyslu článku 4 rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV.
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.

Na rozhodnutí přijatá podle odstavce 1 se použije právo vydávajícího 104/2013
státu.
77/2015

§ 354 odst. 5

(5) Byl-li ochranný příkaz změněn nebo zrušen, justiční orgán, který PT
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.

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

104/2013
77/2015

§ 356 odst. 3

(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.
(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.

Pokud rozsudek ve smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí 104/2013
2008/947/SVV nebo rozhodnutí o opatřeních dohledu ve smyslu článku 77/2015
4 rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV byly jinému členskému státu již

§ 354 odst. 3

(3) Přichází-li ohledně ochranného příkazu vůči témuž členskému státu PT
v úvahu postup podle hlavy IV nebo hlavy IX, justiční orgán přednostně
postupuje podle ustanovení těchto hlav.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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ení *
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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.
104/2013 § 354 odst. 5 (5) Byl-li ochranný příkaz změněn nebo zrušen, justiční orgán, který PT
Je-li ochranné opatření součástí rozsudku ve smyslu článku 2
77/2015
vydal evropský ochranný příkaz, jej odpovídajícím způsobem změní
rámcového rozhodnutí 2008/947/SVV, který byl po vydání
nebo jej odvolá. Změněný evropský ochranný příkaz justiční orgán
evropského ochranného příkazu postoupen nebo je postupován do
doručí příslušnému orgánu jiného členského státu a o této změně
jiného členského státu, a příslušný orgán státu dohledu přijal další
vyrozumí též chráněnou osobu. O odvolání evropského ochranného
rozhodnutí týkající se povinností a příkazů obsažených v ochranném
příkazu justiční orgán vyrozumí chráněnou osobu a příslušný orgán
opatření v souladu se článkem 14 uvedeného rámcového rozhodnutí,
jiného členského státu.
příslušný orgán vydávajícího státu na tomto základě ochranný příkaz
přiměřeně obnoví, přezkoumá, změní, zruší nebo odvolá.

Čl. 13 odst. 5

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

Příslušný orgán vydávajícího státu neprodleně informuje příslušný orgán 104/2013
vykonávajícího státu o jakémkoli rozhodnutí přijatém v souladu s 77/2015
odstavci 1 nebo 4.

§ 354 odst. 5

(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.
(5) Byl-li ochranný příkaz změněn nebo zrušen, justiční orgán, který PT
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.

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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 13 odst. 6

Čl. 13 odst. 7

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
Pokud příslušný orgán vydávajícího státu zrušil nebo odvolal evropský 104/2013 § 351 odst. 1 Zrušení a změna přijatých návazných opatření
PT
ochranný příkaz v souladu s odst. 1 písm. a) nebo odstavcem 4, přeruší 77/2015
(1) Změní-li příslušný orgán jiného členského státu ochranný příkaz
příslušný orgán vykonávajícího státu opatření přijatá v souladu s čl. 9
popsaný v evropském ochranném příkazu, samosoudce rozhodne, zda
odst. 1, jakmile je o této skutečnosti náležitě informován příslušným
předběžné opatření uložené na základě evropského ochranného příkazu
orgánem vydávajícího státu.
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

Pokud příslušný orgán vydávajícího státu pozměnil evropský ochranný 104/2013

§ 351 odst. 1

(4) O zrušení uloženého předběžného opatření podle odstavce 3 a o
důvodech takového postupu samosoudce bez zbytečného odkladu
vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu
Zrušení a změna přijatých návazných opatření
PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
písm. a)

Čl. 13 odst. 7
písm. b)

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
příkaz v souladu s odst. 1 písm. a) nebo odstavcem 4, příslušný orgán 77/2015
(1) Změní-li příslušný orgán jiného členského státu ochranný příkaz
vykonávajícího státu případně:
popsaný v evropském ochranném příkazu, samosoudce rozhodne, zda
předběžné opatření uložené na základě evropského ochranného příkazu
a) v souladu s článkem 9 změní opatření přijatá na základě
takto pozmění, uloží místo něj jiné, nebo zda je ponechá v původní
evropského ochranného příkazu nebo
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.

odmítne vykonat pozměněný zákaz nebo omezení, pokud nespadá mezi
druhy zákazů nebo omezení uvedené v článku 5 nebo pokud jsou

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

104/2013
77/2015

§ 351 odst. 1

(4) O zrušení uloženého předběžného opatření podle odstavce 3 a o
důvodech takového postupu samosoudce bez zbytečného odkladu
vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu.
Zrušení a změna přijatých návazných opatření
PT
(1) Změní-li příslušný orgán jiného členského státu ochranný příkaz

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 14 odst. 1
písm. a)

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
informace předávané spolu s evropským ochranným příkazem podle
popsaný v evropském ochranném příkazu, samosoudce rozhodne, zda
článku 7 neúplné, nebo nebyly doplněny ve lhůtě stanovené příslušným
předběžné opatření uložené na základě evropského ochranného příkazu
orgánem vykonávajícího státu v souladu s čl. 9 odst. 4.
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

Důvody pro přerušení opatření přijatých na základě evropského
104/2013
ochranného příkazu
77/2015
1. Příslušný orgán vykonávajícího státu může přerušit opatření přijatá při

§ 351 odst. 1

(4) O zrušení uloženého předběžného opatření podle odstavce 3 a o
důvodech takového postupu samosoudce bez zbytečného odkladu
vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu
Zrušení a změna přijatých návazných opatření
PT
(1) Změní-li příslušný orgán jiného členského státu ochranný příkaz
popsaný v evropském ochranném příkazu, samosoudce rozhodne, zda

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 14 odst. 1
písm. b)

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
výkonu evropského ochranného příkazu:
předběžné opatření uložené na základě evropského ochranného příkazu
a) existují-li jednoznačné informace o tom, že chráněná osoba nepobývá
takto pozmění, uloží místo něj jiné, nebo zda je ponechá v původní
ani se nezdržuje na území vykonávajícího státu nebo že toto území
podobě. Ukládá-li změněný ochranný příkaz jinou povinnost, než která
definitivně opustila;
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

pokud v souladu s vnitrostátním právem uplynula maximální doba trvání 104/2013
opatření přijatých při výkonu evropského ochranného příkazu;
77/2015

§ 350 odst. 1

4) O zrušení uloženého předběžného opatření podle odstavce 3 a o
důvodech takového postupu samosoudce bez zbytečného odkladu
vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu.
(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, při výkonu návazného PT
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,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 14 odst. 1
písm. c)

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
může jí samosoudce uložit pouze pořádkovou pokutu.

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

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.

104/2013
77/2015

§ 351 odst. 1

Zrušení a změna přijatých návazných opatření
PT
(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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 14 odst. 1
písm. d)

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
104/2013 § 351 odst. 4 (4) O zrušení uloženého předběžného opatření podle odstavce 3 a o
77/2015
důvodech takového postupu samosoudce bez zbytečného odkladu
vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu.
jsou-li rozsudek ve smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí 104/2013 § 351 odst. 1 Zrušení a změna přijatých návazných opatření
PT
2008/947/SVV nebo rozhodnutí o opatřeních dohledu ve smyslu článku 77/2015
(1) Změní-li příslušný orgán jiného členského státu ochranný příkaz
4 rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV postoupeny vykonávajícímu
popsaný v evropském ochranném příkazu, samosoudce rozhodne, zda
státu po uznání evropského ochranného příkazu.
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

104/2013
77/2015

§ 351 odst. 3

104/2013

§ 351 odst. 4

(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.
(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.
(4) O zrušení uloženého předběžného opatření podle odstavce 3 a o

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 14 odst. 2

Čl. 14 odst. 3

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
77/2015
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

Příslušný orgán vykonávajícího státu o tomto rozhodnutí neprodleně 104/2013
informuje příslušný orgán vydávajícího státu a pokud možno i 77/2015
chráněnou osobu.

§ 351 odst. 4

(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.
O zrušení uloženého předběžného opatření podle odstavce 3 a o PT
důvodech takového postupu samosoudce bez zbytečného odkladu
vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu.

141/1961

§ 137 odst. 1

Příslušný orgán vykonávajícího státu může před přerušením opatření
podle odst. 1 písm. b) vyzvat příslušný orgán vydávajícího státu, aby
poskytl informace o tom, zda je za okolností daného případu stále
nezbytná ochrana stanovená v evropském ochranném příkazu. Příslušný

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.

9533
Nerelevantní z hlediska transpozice.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 15

Čl. 16

Čl. 17 odst. 1

Čl. 17 odst. 2

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Právní předpis EU
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
/ ID
(§, odst.,
písm., atd.)
orgán vydávajícího státu na tuto výzvu neprodleně odpoví.
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.
Konzultace mezi příslušnými orgány
Příslušné orgány vydávajícího státu a vykonávajícího státu se mohou
případně navzájem konzultovat, aby usnadnily plynulé a účinné
uplatňování této směrnice.

MSp

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
ení *
ka

(2) O tom, zda se evropský ochranný příkaz uzná nebo neuzná, PT
a o návazných opatřeních samosoudce rozhodne neprodleně.

104/2013
77/2015

§ 346 odst. 2

104/2013
77/2015

§ 342 odst. 2 (2) Justiční orgán spolupracuje s příslušným orgánem jiného členského PT
státu při postupu podle této hlavy, zejména si s ním vyměňuje všechny
potřebné informace.

104/2013
77/2015

§ 342 odst. 3

Jazyky
104/2013
Evropský ochranný příkaz musí být příslušným orgánem vydávajícího 77/2015
státu přeložen do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků
vykonávajícího státu.

§ 347 odst. 4

104/2013
77/2015

§ 355 odst. 2

Příslušný orgán vykonávajícího státu přeloží do úředního jazyka nebo 104/2013
jednoho z úředních jazyků vydávajícího státu formulář uvedený v článku 77/2015
12.

§ 350 odst. 2

(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.
(4) Samosoudce dále nemusí uznat evropský ochranný příkaz, pokud je PT
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.
(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.
(2) Porušení uloženého předběžného opatření ohrožující osobou PT
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 17 odst. 3
Čl. 18

Čl. 19 odst. 1

Čl. 19 odst. 2

Čl. 19 odst. 3

Čl. 20 odst. 1

Čl. 20 odst. 2
Čl. 21 odst. 1

Čl. 21 odst. 2
Čl. 22

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
nebo jednoho z úředních jazyků tohoto členského státu, nebo do jazyka,
v němž tento stát podle svého prohlášení40) oznámení přijímá.
Každý členský stát může v okamžiku přijetí této směrnice nebo později
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
uvést v prohlášení, které uloží u Komise, že přijme překlad do jednoho
nebo více dalších úředních jazyků Unie.
Náklady
104/2013 § 353
Náklady
PT
Náklady vyplývající z uplatňování této směrnice, s výjimkou nákladů 77/2015
Náklady řízení o uznání evropského ochranného příkazu a přijetí
vzniklých výlučně na území vydávajícího státu, nese v souladu se svým
návazných opatření nese Česká republika.
vnitrostátním právem vykonávající stát.
Vztah k jiným dohodám a ujednáním
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
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.
Členské státy mohou uzavírat dvoustranné nebo mnohostranné dohody
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
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.
Do 11. dubna 2012 oznámí členské státy Komisi stávající dohody a
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
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.
Vztah k jiným nástrojům
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
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.
Touto směrnicí není dotčeno uplatňování rámcového rozhodnutí
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
2008/947/SVV nebo rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV.
Provádění
104/2013 Část pátá
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního
PT
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 77/2015
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
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.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Shromažďování údajů
104/2013 § 342 odst. 4 (4) Pro účely podávání zpráv orgánům Evropské unie a usnadňování PT
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 23

Čl. 24
Čl. 25
Příloha I
Příloha II

32011L0099
Lhůta pro implementaci
11.1.2015
Úřední věstník
L 338 2011 Gestor
MSp
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném příkazu
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnoc Poznám
/ ID
(§, odst.,
ení *
ka
písm., atd.)
Členské státy v zájmu snazšího hodnocení uplatňování této směrnice 77/2015
spolupráce s jinými členskými státy Nejvyšší státní zastupitelství a
předávají Komisi příslušné údaje týkající se uplatňování vnitrostátních
soudy poskytnou ministerstvu na jeho žádost potřebné informace,
postupů ve věci evropského ochranného příkazu, a to alespoň počet
zejména o počtu evropských ochranných příkazů zaslaných do jiných
žádostí o vydání evropského ochranného příkazu a počet vydaných nebo
členských států k uznání a přijetí návazných opatření a o výsledku těchto
uznaných příkazů.
řízení v jiných členských státech, jakož i obdobné informace ohledně
evropských ochranných příkazů zaslaných jinými členskými státy do
České republiky.
Přezkum
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
Do 11. ledna 2016 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě
zprávu o uplatňování této směrnice. K uvedené zprávě se případně
připojí legislativní návrhy.
Vstup v platnost
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v
Úředním věstníku Evropské unie.
Určení
Nerelevantní z hlediska transpozice.
NT
Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami.
EVROPSKÝ OCHRANNÝ PŘÍKAZ podle článku 7 SMĚRNICE
Nerelevantní z hlediska transpozice
NT
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/99/EU ZE DNE 13.
PROSINCE 2011 O EVROPSKÉM OCHRANNÉM PŘÍKAZU
FORMULÁŘ podle článku 12 SMĚRNICE EVROPSKÉHO
Nerelevantní z hlediska transpozice
NT
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
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis EU

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.
č

Číslo.Sb.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

40/2009
141/1961
104/2013
218/2003
45/2013
265/2001

7.
8.
9.

459/2011
57/1965
292/1993

Název předpisu

Účinnost
předpisu

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
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
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
Zákon č. 57/1965 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
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
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01.01.2010
01.01.1962
01.01.2014
01.01.2004
25.2.2013
01.01.2002
01.01.2012
01.08.1965
01.01.1994

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
10.
11.
12.
13.

193/2012
77/2015
1/1993
55/2017

14.

56/2017

15.

57/2017

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
Zákon č. 77/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony
Ústava České republiky
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
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
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.09.2012
01.05.2015
01.01.1993
8. 3. 2017
1. 4. 2017
1. 5. 2017

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

Číslo ID

Předkladatel

1.

9224

MSp

2.
3.

9534
9533

MSp
MSp

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

Předpokládané
datum předložení
vládě

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

Před předložením
do vlády.
1. 11. 2018

10/2018

01/2021

1. 7. 2019

1. 7. 2020

01.01.2019

31.12.2019

19.12.2020

Název návrhu předpisu

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

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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,
odst., písm., atd.)

32014L0041
Lhůta pro implementaci:
22. 5. 2017
Úřední věstník
L 130 2014 Gestor
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014
o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)

Článek 1 odst. 1

Evropský vyšetřovací příkaz a povinnost jej vykonat
104/2013
1. Evropský vyšetřovací příkaz je rozhodnutí justičního orgánu vydané ve znění
či potvrzené justičním orgánem jednoho členského státu (dále jen 178/2018
„vydávající stát“) za účelem provedení jednoho nebo několika
konkrétních vyšetřovacích úkonů v jiném členském státě (dále jen
„vykonávající stát“) s cílem získat důkazy v souladu s touto směrnicí.
Evropský vyšetřovací příkaz lze rovněž vydat k získání důkazů, které
jsou již v držení příslušných orgánů vykonávajícího státu.

Článek 1 odst. 2

2. Členské státy vykonají evropský vyšetřovací příkaz na základě
zásady vzájemného uznávání a v souladu s touto směrnicí.

Článek 1 odst. 3

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

§ 358

Evropský vyšetřovací příkaz
PT
Evropským vyšetřovacím příkazem se rozumí příkaz
a) vydaný justičním orgánem za účelem provedení úkonu právní
pomoci s cílem opatřit důkaz na území jiného členského státu, nebo
b) vydaný justičním orgánem jiného členského státu nebo jiným
než justičním orgánem jiného členského státu, který má v tomto
členském státu pravomoc opatřovat důkazy, pokud jím vydaný
příkaz potvrdil justiční orgán tohoto členského státu, za účelem
provedení úkonu právní pomoci s cílem opatřit důkaz na území
České republiky.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

3. O vydání evropského vyšetřovacího příkazu může v rámci 104/2013
použitelných práv na obhajobu v souladu s vnitrostátními předpisy ve znění
upravujícími trestní řízení požádat podezřelá nebo obviněná osoba, nebo 178/2018
tak může jejím jménem učinit obhájce.

§ 374 odst. 5

Článek 1 odst. 4

4. Touto směrnicí není dotčena povinnost ctít základní práva a právní 104/2013
zásady zakotvené v článku 6 Smlouvy o EU, včetně práva osob, proti
nimž je vedeno trestní řízení, na obhajobu, a nejsou jí dotčeny
související povinnosti justičních orgánů.

§ 5 odst. 1

Článek 2 písm. a)

Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
a) „vydávajícím státem“ členský stát, ve kterém je evropský vyšetřovací
příkaz vydán;

Vydání evropského vyšetřovacího příkazu
PT
(5) Evropský vyšetřovací příkaz může být vydán i na návrh
obviněného nebo jeho obhájce; takový návrh se posuzuje obdobně
jako návrh obviněného nebo jeho obhájce na opatření důkazu
v České republice.
Ochrana zájmů České republiky
PT
(1) Mezinárodní justiční spolupráci nelze cizozemskému orgánu
poskytnout, pokud by to bylo v rozporu s ústavním pořádkem
České republiky nebo s takovou zásadou právního řádu České
republiky, na které je třeba bez výhrady trvat.
by to bylo v rozporu s ústavním pořádkem České republiky nebo s
takovou zásadou právního řádu České republiky, na které je třeba
bez výhrady trvat.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

Článek 2 písm. b)

b) „vykonávajícím státem“ členský stát, který evropský vyšetřovací
příkaz vykonává a v němž má být vyšetřovací úkon proveden;

Článek 2 písm. c)

c) „vydávajícím orgánem“:
104/2013
i) soudce, soud, vyšetřující soudce nebo státní zástupce příslušný v ve znění
daném případě nebo
178/2018
ii) jakýkoli jiný příslušný orgán, který vydávající stát určí a který v
konkrétním případě jedná jako vyšetřující orgán v trestním řízení a má
v souladu s vnitrostátním právem pravomoc nařídit shromažďování
důkazů. Kromě toho musí evropský vyšetřovací příkaz před jeho

Nerelevantní z hlediska implementace.

§ 358

NT

Evropský vyšetřovací příkaz
PT
Evropským vyšetřovacím příkazem se rozumí příkaz
a) vydaný justičním orgánem za účelem provedení úkonu právní
pomoci s cílem opatřit důkaz na území jiného členského státu, nebo
b) vydaný justičním orgánem jiného členského státu nebo jiným
než justičním orgánem jiného členského státu, který má v tomto
členském státu pravomoc opatřovat důkazy, pokud jím vydaný

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,
odst., písm., atd.)

Článek 2 písm. d)

Článek 3

32014L0041
Lhůta pro implementaci:
22. 5. 2017
Úřední věstník
L 130 2014 Gestor
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014
o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)
předáním vykonávajícímu orgánu a po posouzení jeho souladu s
podmínkami pro vydání evropského vyšetřovacího příkazu podle této
směrnice, zejména s podmínkami stanovenými v čl. 6 odst. 1, potvrdit
soudce, soud, vyšetřující soudce nebo státní zástupce ve vydávajícím
státě. Pokud byl evropský vyšetřovací příkaz potvrzen justičním
orgánem, může být pro účely předání evropského vyšetřovacího
příkazu tento orgán rovněž považován za vydávající orgán;
d) „vykonávajícím orgánem“ orgán, který má pravomoc uznat evropský
vyšetřovací příkaz a zajistit jeho výkon v souladu s touto směrnicí a s
postupy platnými v obdobných vnitrostátních případech. V rámci těchto
postupů může být vyžadováno soudní povolení ve vykonávajícím státě,
pokud tak stanoví jeho vnitrostátní právo.
Oblast působnosti evropského vyšetřovacího příkazu
Evropský vyšetřovací příkaz se vztahuje na všechny vyšetřovací úkony
s výjimkou vytváření společného vyšetřovacího týmu a shromažďování
důkazů v rámci tohoto týmu podle článku 13 Úmluvy o vzájemné
pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (dále jen
„úmluva“) a podle rámcového rozhodnutí Rady 2002/465/SVV , s
výjimkou pro účely použití čl. 13 odst. 8 úmluvy a čl. 1 odst. 8
rámcového rozhodnutí.

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

příkaz potvrdil justiční orgán tohoto členského státu, za účelem
provedení úkonu právní pomoci s cílem opatřit důkaz na území
České republiky.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 360 odst. 1

Příslušnost
(1) Pro stanovení příslušnosti k postupu podle dílu 1, tohoto dílu a
dílu 4 se ustanovení § 48 odst. 5 věta první a odst. 6 až 9 použijí
obdobně, není-li v této hlavě stanoveno jinak.

PT

104/2013
ve znění
178/2018

§ 357 odst. 1

Působnost
(1) Ustanovení této hlavy se užijí ve vztahu k jiným členským
státům na opatření důkazu na základě evropského vyšetřovacího
příkazu.

PT

104/2013
ve znění
178/2018

§ 357 odst. 2

(2) Ustanovení této hlavy se neužijí na
a) opatření důkazu v rámci společného vyšetřovacího týmu
zřízeného s jiným členským státem, s výjimkou případu, kdy je
opatřován důkaz z jiného členského státu, který se společného
vyšetřovacího týmu neúčastní,
b) právní pomoc spočívající v doručení písemnosti a
c) zajištění věci pro jiné než důkazní účely.
Vydání evropského vyšetřovacího příkazu
PT
(1) Je-li třeba provést úkon právní pomoci za účelem opatření
důkazu pro trestní řízení v jiném členském státu, předseda senátu a
v přípravném řízení státní zástupce vydá evropský vyšetřovací
příkaz. To nevylučuje, aby státní zástupce z vlastního podnětu
vydal evropský vyšetřovací příkaz i po podání obžaloby, jde-li o
opatření důkazu, který potřebuje k zastupování obžaloby v řízení
před soudem.
Vrácení evropského vyšetřovacího příkazu
PT
Justiční orgán vrátí evropský vyšetřovací příkaz orgánu jiného
členského státu, který mu jej zaslal, spolu s uvedením důvodu
takového postupu, jestliže tento příkaz nebyl vydán
c) v trestním řízení anebo v řízení o jiném deliktu za předpokladu,
že se v jiném členském státě lze domáhat projednání věci před

Článek 4 odst. a)

Druhy řízení, pro které lze evropský vyšetřovací příkaz vydat
Evropský vyšetřovací příkaz může být vydán:
a) v souvislosti s trestním řízením, které je vedeno nebo může být
vedeno justičním orgánem pro trestný čin podle vnitrostátního práva
vydávajícího státu;

104/2013
ve znění
178/2018

§ 374 odst. 1

Článek 4 odst. b)

b) v řízení správních orgánů pro činy, které tyto orgány stíhají podle
vnitrostátního práva vydávajícího státu jako protiprávní jednání za
předpokladu, že jejich rozhodnutí může vést k řízení u soudu, který je
příslušný zejména pro trestní věci;

104/2013
ve znění
178/2018

§ 361 písm.c)

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 4 odst. c)

c) v řízení justičních orgánů pro činy, které tyto orgány stíhají podle
vnitrostátního práva vydávajícího státu jako protiprávní jednání za
předpokladu, že jejich rozhodnutí může vést k řízení u soudu, který je
příslušný zejména pro trestní věci, a

Článek 4 odst. d)

d) v souvislosti s řízením podle písmen a), b) a c), která se týkají
trestných činů nebo protiprávního jednání, za které může nést
odpovědnost nebo být potrestána právnická osoba ve vydávajícím státě.
Obsah a forma evropského vyšetřovacího příkazu
104/2013
1. Formulář evropského vyšetřovacího příkazu uvedený v příloze A
ve znění
musí být vyplněn, podepsán a přesnost a správnost jeho obsahu ověřena 178/2018
vydávajícím orgánem.
Evropský vyšetřovací příkaz obsahuje zejména tyto informace:
a) údaje o vydávajícím orgánu a případně o potvrzujícím orgánu;
b) předmět evropského vyšetřovacího příkazu a důvody pro jeho
vydání;
c) nezbytné informace, které jsou o dotyčné osobě či dotyčných osobách
k dispozici;
d) popis trestného jednání, které je předmětem vyšetřování nebo řízení,
a příslušná ustanovení trestního práva vydávajícího státu;
e) popis požadovaného vyšetřovacího úkonu nebo úkonů a důkazů,
které mají být získány.
104/2013
ve znění
178/2018

Článek 5 odst. 1

104/2013
ve znění
178/2018

§ 358 písm. b)

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

soudem v trestním řízení.
Evropský vyšetřovací příkaz
PT
Evropským vyšetřovacím příkazem se rozumí příkaz
b) vydaný justičním orgánem jiného členského státu nebo jiným
než justičním orgánem jiného členského státu, který má v tomto
členském státu pravomoc opatřovat důkazy, pokud jím vydaný
příkaz potvrdil justiční orgán tohoto členského státu, za účelem
provedení úkonu právní pomoci s cílem opatřit důkaz na území
České republiky.
Nerelevantní z hlediska transpozice
NT

§ 374 odst. 2

Vydání evropského vyšetřovacího příkazu
PT
(2) Evropský vyšetřovací příkaz se vydává na formuláři
stanoveném právním předpisem Evropské unie upravujícím
evropský vyšetřovací příkaz48) a obsahuje náležitosti v něm
uvedené. Evropský vyšetřovací příkaz musí být přeložen do
úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků členského státu,
do kterého je zasílán, nebo do jazyka, v němž jej tento stát podle
svého prohlášení přijímá.

§ 374 odst. 3

(3) Justiční orgán může v evropském vyšetřovacím příkazu
zejména
a) uvést formální náležitosti a postupy, kterými se má orgán
jiného členského státu řídit při jeho výkonu, včetně případného
požadavku na zajištění přítomnosti obhájce obviněného při úkonu
právní pomoci,
b) požádat, aby se jím uvedený zástupce orgánu České republiky
mohl účastnit úkonu právní pomoci na území jiného členského
státu, kterým má být důkaz opatřen,
c) požádat o předání důkazu zástupci orgánu České republiky
uvedenému v písmenu b),
d) stanovit kratší lhůtu pro posouzení splnění podmínek pro
výkon evropského vyšetřovacího příkazu nebo pro provedení
úkonu právní pomoci, pokud je s ohledem na okolnosti případu
zapotřebí opatřit požadovaný důkaz urychleně, nebo
e) uvést, že je zapotřebí úkon právní pomoci, kterým má být

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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2. Každý členský stát uvede pro situace, kdy je vykonávajícím státem,
další jazyk či jazyky patřící mezi úřední jazyky orgánů Unie, které
mohou být kromě jeho úředního jazyka nebo úředních jazyků užity při
vyplňování nebo překladu evropského vyšetřovacího příkazu.
3. Příslušný orgán vydávajícího státu přeloží evropský vyšetřovací
příkaz uvedený v příloze A do úředního jazyka vykonávajícího státu
nebo jakéhokoli jiného jazyka uvedeného vykonávajícím státem v
souladu s odstavcem 2 tohoto článku

Podmínky pro vydání a předání evropského vyšetřovacího příkazu
1. Vydávající orgán může vydat evropský vyšetřovací příkaz, pouze
pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) vydání evropského vyšetřovacího příkazu je nezbytné a přiměřené
pro účely řízení podle článku 4 při zohlednění práv podezřelé nebo
obviněné osoby a
b) vyšetřovací úkon nebo úkony uvedené v evropském vyšetřovacím
příkazu by za stejných podmínek bylo možné nařídit u obdobného
vnitrostátního případu.
2. Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 posuzuje v každém
jednotlivém případě vydávající orgán.

3. Pokud má vykonávající orgán důvod se domnívat, že podmínky
uvedené v odstavci 1 splněny nejsou, může konzultovat nezbytnost
výkonu evropského vyšetřovacího příkazu s vydávajícím orgánem. Po
této konzultaci může vydávající orgán rozhodnout o vzetí evropského
vyšetřovacího příkazu zpět.

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

důkaz opatřen, provést k určitému datu.
Nerelevantní z hlediska implementace.

Vyhodnoce
ní *

NT

§ 374 odst. 2

Vydání evropského vyšetřovacího příkazu
PT
(2) Evropský vyšetřovací příkaz se vydává na formuláři
stanoveném právním předpisem Evropské unie upravujícím
evropský vyšetřovací příkaz48) a obsahuje náležitosti v něm
uvedené. Evropský vyšetřovací příkaz musí být přeložen do
úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků členského státu,
do kterého je zasílán, nebo do jazyka, v němž jej tento stát podle
svého prohlášení přijímá.

§ 374 odst. 4

Vydání evropského vyšetřovacího příkazu
PT
4) Evropský vyšetřovací příkaz lze vydat, pokud je jeho vydání
nezbytné pro dosažení sledovaného cíle a odpovídá závažnosti
skutku, v souvislosti s nímž má být vydán, a pokud by úkon právní
pomoci, který má být na jeho základě proveden, bylo možné
provést za stejných podmínek i podle práva České republiky.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 374 odst. 4

104/2013
ve znění
178/2018

§ 362 odst. 1

Vydání evropského vyšetřovacího příkazu
PT
(4) Evropský vyšetřovací příkaz lze vydat, pokud je jeho vydání
nezbytné pro dosažení sledovaného cíle a odpovídá závažnosti
skutku, v souvislosti s nímž má být vydán, a pokud by úkon právní
pomoci, který má být na jeho základě proveden, bylo možné
provést za stejných podmínek i podle práva České republiky.
Překážky výkonu evropského vyšetřovacího příkazu
PT
(1) Pokud má justiční orgán důvodně za to, že vydání evropského
vyšetřovacího příkazu není nezbytné pro dosažení sledovaného cíle,
neodpovídá závažnosti činu, v souvislosti s nímž je příkaz vydán,
nebo má pochybnosti o tom, zda úkon právní pomoci, který má být
na jeho základě proveden, by bylo možné provést za stejných
podmínek i podle právního řádu státu, který evropský vyšetřovací
příkaz vydal, sdělí tuto skutečnost neprodleně orgánu jiného
členského státu a požádá jej o stanovisko. Trvá-li orgán jiného
členského státu na správnosti vydání evropského vyšetřovacího
příkazu, justiční orgán dále postupuje podle ustanovení dílu 1,
tohoto dílu a dílu 4.

104/2013
ve znění
178/2018

9534
104/2013
ve znění
178/2018

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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104/2013
ve znění
178/2018

Článek 7 odst. 1

Článek 7 odst. 2

Článek 7 odst. 3

§ 376 písm. a)

Předávání evropského vyšetřovacího příkazu
104/2013
1. Evropský vyšetřovací příkaz vyplněný v souladu s článkem 5 předá
vydávající orgán vykonávajícímu orgánu způsobem umožňujícím
vyhotovení písemného záznamu a za podmínek, jež vykonávajícímu
státu umožňují ověřit jeho pravost.
104/2013

§ 8 odst. 3

104/2013

§ 8 odst. 5

104/2013

§ 8 odst. 6

9224
2. Veškerý další úřední styk je uskutečňován přímo mezi vydávajícím 104/2013
orgánem a vykonávajícím orgánem.

§ 8 odst. 1

3. Aniž je dotčen čl. 2 písm. d), může každý členský stát určit ústřední
orgán nebo, dovoluje-li to jeho právní řád, více ústředních orgánů,
které budou příslušným orgánům nápomocny. Členský stát může, je-li
to nezbytné z důvodu organizace jeho vnitrostátního soudního sytému,
pověřit jeden nebo více ústředních orgánů správním předáváním a
přijímáním evropských vyšetřovacích příkazů a další úřední
korespondencí související s těmito příkazy.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 8 odst. 4

§ 359 odst. 2

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

Odvolání evropského vyšetřovacího příkazu
Justiční orgán může evropský vyšetřovací příkaz zcela nebo zčásti
odvolat, pokud
a) dodatečně shledá, že nejsou splněny podmínky pro jeho vydání
uvedené v § 374 odst. 4
(3) Styk s cizozemskými orgány se uskutečňuje zpravidla písemně PT
v listinné podobě.

(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.
(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.
Formy styku s cizozemskými orgány
PT
(1) Justiční orgány se stýkají s cizozemskými orgány
prostřednictvím ústředních orgánů; přímo se mohou stýkat,
umožňuje-li to mezinárodní smlouva nebo tento zákon.
(2) Ministerstvo na žádost soudu a Nejvyšší státní zastupitelství na PT
žádost státního zástupce poskytne součinnost při zjištění
potřebných informací, zejména při zjištění příslušného orgánu
jiného členského státu, kterému má být zaslán evropský vyšetřovací
příkaz, nebo při ověření podmínek stanovených právním řádem
tohoto členského státu pro jeho uznání a výkon. Stejnou součinnost
poskytne ministerstvo nebo Nejvyšší státní zastupitelství na žádost

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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4. Vydávající orgán může předávat evropské vyšetřovací příkazy 104/2013
prostřednictvím telekomunikačního systému Evropské soudní sítě
vytvořené společnou akcí Rady 98/428/SVV1.

§ 8 odst. 4

104/2013

§ 8 odst. 5

104/2013

§ 34

9224
9534
5. Není-li známa totožnost vykonávajícího orgánu, provede vydávající 104/2013
orgán veškerá nezbytná šetření, včetně šetření prostřednictvím
kontaktních míst Evropské soudní sítě, aby tuto informaci od
vykonávajícího státu získal.

§ 34

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

orgánu jiného členského státu při zjištění potřebných informací,
pokud jde o příslušné orgány České republiky nebo ověření
podmínek stanovených právním řádem České republiky
(4) Pokud justiční orgán nebo ústřední orgán požádá o mezinárodní PT
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.
(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.
(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.
(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.
(3) Z osob, které jsou kontaktními body, ministr spravedlnosti
jmenuje s jeho souhlasem a odvolává národního korespondenta pro
Evropskou justiční síť.
(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do Evropské PT
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.
(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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104/2013
ve znění
178/2018

Článek 7 odst. 6

Článek 7 odst. 7

9534
6. Nemá-li orgán ve vykonávajícím státě, který evropský vyšetřovací 104/2013
příkaz obdrží, pravomoc jej uznat nebo přijmout nezbytné opatření pro ve znění
jeho výkon, postoupí jej z moci úřední vykonávajícímu orgánu a 178/2018
informuje o tom vydávající orgán.

7. Veškeré obtíže týkající se předání nebo pravosti listiny potřebné pro
výkon evropského vyšetřovacího příkazu se projednají přímo mezi
dotyčným vydávajícím a vykonávajícím orgánem nebo případně za
účasti ústředních orgánů členských států.

§ 359 odst. 2

§ 360 odst. 3

104/2013
ve znění
178/2018

§ 360 odst. 3

104/2013

§ 8 odst. 1

104/2013
ve znění
178/2018

§ 359 odst. 1

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

přihlédne k jejich odborným a jazykovým znalostem a
zkušenostem. U státních zástupců tak činí na návrh nejvyššího
státního zástupce.
(3) Z osob, které jsou kontaktními body, ministr spravedlnosti
jmenuje s jeho souhlasem a odvolává národního korespondenta pro
Evropskou justiční síť.
Součinnost
(2) 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 vyšetřovací
příkaz, nebo při ověření podmínek stanovených právním řádem
tohoto členského státu pro jeho uznání a výkon. Stejnou součinnost
poskytne ministerstvo nebo Nejvyšší státní zastupitelství 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.
Příslušnost
PT
(2) Byl-li evropský vyšetřovací příkaz zaslán orgánu, který není k
postupu podle dílu 1, tohoto dílu a dílu 4 příslušný, postoupí jej
neprodleně příslušnému justičnímu orgánu. Nepříslušný orgán bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od obdržení evropského
vyšetřovacího příkazu, potvrdí jeho přijetí na formuláři stanoveném
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský
vyšetřovací příkaz45) orgánu jiného členského státu, který mu jej
zaslal, a vyrozumí jej o postoupení evropského vyšetřovacího
příkazu příslušnému justičnímu orgánu.
(3) Justiční orgán bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od
obdržení evropského vyšetřovacího příkazu, potvrdí jeho přijetí na
formuláři stanoveném právním předpisem Evropské unie
upravujícím evropský vyšetřovací příkaz45) orgánu jiného členského
státu, který mu jej zaslal.
Formy styku s cizozemskými orgány
PT
(1) Justiční orgány se stýkají s cizozemskými orgány
prostřednictvím ústředních orgánů; přímo se mohou stýkat,
umožňuje-li to mezinárodní smlouva nebo tento zákon.
Součinnost
(1) Justiční orgán při postupu podle této hlavy spolupracuje
s orgánem jiného členského státu, zejména si s ním vyměňuje
všechny potřebné informace.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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104/2013
ve znění
178/2018

§ 359 odst. 2

Evropský vyšetřovací příkaz vztahující se k dřívějšímu evropskému
vyšetřovacímu příkazu
1. Vydá-li vydávající orgán evropský vyšetřovací příkaz, kterým
doplňuje dřívější evropský vyšetřovací příkaz, uvede tuto skutečnost v
evropském vyšetřovacím příkazu v oddílu D formuláře obsaženého v
příloze A.
2. Pokud je vydávající orgán nápomocen v souladu s čl. 9 odst. 4 při
výkonu evropského vyšetřovacího příkazu ve vykonávajícím státě,
může v době své přítomnosti v tomto státě, aniž jsou dotčena oznámení
učiněná podle čl. 33 odst. 1 písm. c), předat evropský vyšetřovací
příkaz, kterým se doplňuje dřívější evropský vyšetřovací příkaz, přímo
vykonávajícímu orgánu.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 374 odst. 6

104/2013
ve znění
178/2018

§ 375 odst. 1

3. Evropský vyšetřovací příkaz, kterým se doplňuje dřívější evropský
vyšetřovací příkaz, musí být ověřen v souladu s čl. 5 odst. 1 prvním
pododstavcem a případně potvrzen v souladu s čl. 2 písm. c).

104/2013
ve znění
178/2018

§ 374 odst. 1

104/2013
ve znění
178/2018

§ 374 odst. 2

Uznání a výkon

9534
104/2013

§ 366 odst. 1

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

(2) 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 vyšetřovací
příkaz, nebo při ověření podmínek stanovených právním řádem
tohoto členského státu pro jeho uznání a výkon. Stejnou součinnost
poskytne ministerstvo nebo Nejvyšší státní zastupitelství 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.
Vydání evropského zatýkacího rozkazu
PT
(6) Justiční orgán vydá doplňkový evropský vyšetřovací příkaz49),
pokud je zapotřebí na území členského státu, do kterého zaslal
evropský vyšetřovací příkaz, provést další úkony právní pomoci za
účelem opatření důkazu.
Zaslání evropského vyšetřovacího příkazu do jiného členského PT
státu
(1) Justiční orgán zašle evropský vyšetřovací příkaz bez zbytečného
odkladu po jeho vydání orgánu jiného členského státu. Účastní-li se
zástupce orgánu České republiky provádění úkonu právní pomoci
za účelem opatření důkazu v jiném členském státu na základě
evropského vyšetřovacího příkazu vydaného justičním orgánem,
může doplňkový evropský vyšetřovací příkaz předat přímo orgánu
jiného členského státu.
Vydání evropského vyšetřovacího příkazu
PT
(1) Je-li třeba provést úkon právní pomoci za účelem opatření
důkazu pro trestní řízení v jiném členském státu, předseda senátu a
v přípravném řízení státní zástupce vydá evropský vyšetřovací
příkaz. To nevylučuje, aby státní zástupce z vlastního podnětu
vydal evropský vyšetřovací příkaz i po podání obžaloby, jde-li o
opatření důkazu, který potřebuje k zastupování obžaloby v řízení
před soudem.
(2) Evropský vyšetřovací příkaz se vydává na formuláři
stanoveném právním předpisem Evropské unie upravujícím
evropský vyšetřovací příkaz48) a obsahuje náležitosti v něm
uvedené. Evropský vyšetřovací příkaz musí být přeložen do
úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků členského státu,
do kterého je zasílán, nebo do jazyka, v němž jej tento stát podle
svého prohlášení přijímá.
Výkon evropského vyšetřovacího příkazu

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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1. Vykonávající orgán uzná bez dalších formalit evropský vyšetřovací
příkaz předaný v souladu s touto směrnicí a zajistí jeho výkon stejným
způsobem a za stejných podmínek, jako by daný vyšetřovací úkon byl
nařízen orgánem vykonávajícího státu, ledaže se tento orgán rozhodne
uplatnit některý z důvodů odmítnutí uznání nebo výkonu nebo některý
z důvodů odkladu stanovených v této směrnici.

ve znění
178/2018

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

(1) Nejde-li o případ uvedený v § 361 nebo 362 anebo není-li dán
důvod pro odmítnutí výkonu evropského vyšetřovacího příkazu,
justiční orgán o tom sepíše záznam. Evropský vyšetřovací příkaz je
třeba vykonat neprodleně, zpravidla nejpozději do 90 dnů od
sepsání tohoto záznamu, pokud není v evropském vyšetřovacím
příkazu uvedena kratší lhůta nebo určité datum pro provedení
úkonu právní pomoci nebo pokud není dán důvod pro odložení
výkonu evropského vyšetřovacího příkazu. Nelze-li lhůtu pro
výkon evropského vyšetřovacího příkazu dodržet, justiční orgán o
tom neprodleně vyrozumí orgán jiného členského státu a uvede
důvody prodlení, včetně předpokládané doby takového prodlení.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 366 odst. 2

Článek 9 odst. 2

2. Pokud není v této směrnici stanoveno jinak, vykonávající orgán 104/2013
dodrží formální náležitosti a postupy výslovně uvedené vydávajícím ve znění
orgánem, pokud tyto formální náležitosti a postupy nejsou v rozporu se 178/2018
základními právními zásadami vykonávajícího státu.

§ 366 odst. 2

Článek 9 odst. 3

3. Pokud vykonávající orgán obdrží evropský vyšetřovací příkaz, který 104/2013
nebyl vydán vydávajícím orgánem podle čl. 2 písm. c), vykonávající ve znění
orgán vrátí evropský vyšetřovací příkaz zpět vydávajícímu státu.
178/2018

§ 361 písm. a)

Článek 9 odst. 4

4. Vydávající orgán může požádat, aby jeden nebo více orgánů 104/2013
vydávajícího státu bylo při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu
nápomocno příslušným orgánům vykonávajícího státu v rozsahu, v
jakém by určené orgány vydávajícího státu mohly být nápomocny při
výkonu vyšetřovacího úkonu nebo úkonů uvedených v evropském
vyšetřovacím příkazu u obdobného vnitrostátního případu.
Vykonávající orgán této žádosti vyhoví, pokud taková pomoc
neodporuje základním právním zásadám vykonávajícího státu nebo
nepoškozuje jeho základní zájmy v oblasti národní bezpečnosti.
104/2013

§ 51 odst. 2

§ 51 odst. 3

(2) Při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu je třeba se řídit
formálními náležitostmi a postupy v něm uvedenými, nejsou-li v
rozporu se základními právními zásadami České republiky; nelze-li
v daném případě tyto náležitosti nebo postupy dodržet, justiční
orgán o tom neprodleně informuje orgán jiného členského státu.
Jinak se při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu postupuje
podle právního řádu České republiky.
(2) Při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu je třeba se řídit PT
formálními náležitostmi a postupy v něm uvedenými, nejsou-li v
rozporu se základními právními zásadami České republiky; nelze-li
v daném případě tyto náležitosti nebo postupy dodržet, justiční
orgán o tom neprodleně informuje orgán jiného členského státu.
Jinak se při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu postupuje
podle právního řádu České republiky.
Vrácení evropského vyšetřovacího příkazu
PT
Justiční orgán vrátí evropský vyšetřovací příkaz orgánu jiného
členského státu, který mu jej zaslal, spolu s uvedením důvodu
takového postupu, jestliže tento příkaz nebyl vydán
a) orgánem jiného členského státu uvedeným v § 358 písm. b),
(2) Přítomnost zástupců cizozemských orgánů a dalších osob, které PT
se účastní trestního řízení v cizím státu, je při úkonu právní pomoci
prováděném na území České republiky přípustná pouze se
souhlasem orgánu příslušného k vyřízení žádosti cizozemského
orgánu o právní pomoc.

(3) Jsou-li zástupci cizozemských orgánů nebo další osoby uvedené
v odstavci 2 přítomny výslechu prováděnému na základě žádosti o

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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104/2013
ve znění
178/2018

§ 368

Článek 9 odst. 5

5. Orgány vydávajícího státu, které se nacházejí na území
vykonávajícího státu, jsou během výkonu evropského vyšetřovacího
příkazu vázány právem vykonávajícího státu. Nemají žádné pravomoci
v oblasti vymáhání práva na území vykonávajícího státu, ledaže by
výkon takových pravomocí na území vykonávajícího státu byl v
souladu s právem vykonávajícího státu a v rozsahu dohodnutém mezi
vydávajícím a vykonávajícím orgánem.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 368

Článek 9 odst. 6

6. Vydávající a vykonávající orgán mohou za účelem usnadnění
účinného uplatňování tohoto článku provádět vzájemné konzultace, a to
všemi vhodnými prostředky.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 359 odst. 1

104/2013
ve znění
178/2018

§ 359 odst. 2

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

právní pomoc v České republice, orgán činný v trestním řízení,
který výslech provádí, jim umožní klást jeho prostřednictvím
doplňující otázky. Otázky, které jsou v rozporu s trestním řádem,
nejsou přípustné.
Účast orgánů jiného členského státu a dalších osob při úkonech
právní pomoci
Požádá-li orgán jiného členského státu o to, aby zástupci orgánu
jiného členského státu mohli být přítomni při úkonu právní pomoci
prováděném na území České republiky za účelem opatření důkazu,
justiční orgán takové žádosti vyhoví, ledaže by to bylo v rozporu se
základními právními zásadami České republiky nebo by to mohlo
narušit bezpečnostní zájmy České republiky. Zástupci orgánu
jiného členského státu, kteří jsou přítomni při takovém úkonu, jsou
vázáni právním řádem České republiky, nemají na území České
republiky žádné pravomoci a nemohou zde provádět úkony
trestního řízení; na kladení otázek se obdobně použije § 51 odst. 3.
Na přítomnost jiných osob při úkonu právní pomoci se obdobně
použije § 51 odst. 2 a 3.
Účast orgánů jiného členského státu a dalších osob při úkonech PT
právní pomoci
Požádá-li orgán jiného členského státu o to, aby zástupci orgánu
jiného členského státu mohli být přítomni při úkonu právní pomoci
prováděném na území České republiky za účelem opatření důkazu,
justiční orgán takové žádosti vyhoví, ledaže by to bylo v rozporu se
základními právními zásadami České republiky nebo by to mohlo
narušit bezpečnostní zájmy České republiky. Zástupci orgánu
jiného členského státu, kteří jsou přítomni při takovém úkonu, jsou
vázáni právním řádem České republiky, nemají na území České
republiky žádné pravomoci a nemohou zde provádět úkony
trestního řízení; na kladení otázek se obdobně použije § 51 odst. 3.
Na přítomnost jiných osob při úkonu právní pomoci se obdobně
použije § 51 odst. 2 a 3.
Součinnost
PT
(1) Justiční orgán při postupu podle této hlavy spolupracuje s
orgánem jiného členského státu, zejména si s ním vyměňuje
všechny potřebné informace.
(2) 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 vyšetřovací
příkaz, nebo při ověření podmínek stanovených právním řádem

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 10 odst. 1

Využití jiného druhu vyšetřovacího úkonu
104/2013
1. Vykonávající orgán využije, kdykoli je to možné, jiného ve znění
vyšetřovacího úkonu, než který je uveden v evropském vyšetřovacím 178/2018
příkazu, pokud:
a) vyšetřovací úkon uvedený v evropském vyšetřovacím příkazu
neexistuje v právním řádu vykonávajícího státu nebo
b) vyšetřovací úkon uvedený v evropském vyšetřovacím příkazu by
nebyl v obdobném vnitrostátním případě dostupný.

§ 367 odst. 1
písm. a)

Článek 10 odst. 2

2. Aniž je dotčen článek 11, odstavec 1 se nevztahuje na tyto
vyšetřovací úkony, které musí být v právním řádu vykonávajícího státu
vždy dostupné:
a) získávání informací nebo důkazů, které již má vykonávající orgán k
dispozici, přičemž tyto informace nebo důkazy by bylo možné získat v
souladu s právem vykonávajícího státu v rámci trestního řízení nebo pro
účely evropského vyšetřovacího příkazu;
b) získávání informací obsažených v databázích policejních nebo
justičních orgánů a přímo přístupných vykonávajícímu orgánu v
rámci trestního řízení;
c) výslech svědka, znalce, oběti, podezřelé nebo obviněné osoby či třetí
strany na území vykonávajícího státu;
d) jakýkoli jiný než invazivní vyšetřovací úkon vymezený podle práva
vykonávajícího státu;
e) identifikaci osob zaregistrovaných pod určitým telefonním číslem
nebo IP adresou.
3. Vykonávající orgán může rovněž použít jiný vyšetřovací úkon, než
který je uveden v evropském vyšetřovacím příkazu, pokud by
vyšetřovacím úkonem vybraným vykonávajícím orgánem mohlo být
dosaženo stejného výsledku jako úkonem uvedeným v evropském
vyšetřovacím příkazu za použití mírnějších prostředků.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 367 odst. 2

104/2013
ve znění
178/2018

§ 367 odst. 1
písm. b)

Článek 10 odst. 3

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

tohoto členského státu pro jeho uznání a výkon. Stejnou součinnost
poskytne ministerstvo nebo Nejvyšší státní zastupitelství 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.
Výkon evropského vyšetřovacího příkazu jiným úkonem
PT
právní pomoci
(1) Justiční orgán vykoná evropský vyšetřovací příkaz
prostřednictvím jiného úkonu právní pomoci, než který je v něm
uveden, pokud
a) důkaz má být na základě evropského vyšetřovacího příkazu
opatřen úkonem právní pomoci, který není v právním řádu České
republiky upraven nebo by jej takovým úkonem nebylo možné
opatřit v trestním řízení vedeném v České republice v obdobném
vnitrostátním případě, ale lze jej opatřit jiným úkonem právní
pomoci, který nezasahuje do práv dotčené osoby ve větší míře než
úkon právní pomoci uvedený v evropském vyšetřovacím příkazu,
nebo
(2) Postup uvedený v odstavci 1 písm. a) se neuplatní vůči úkonům PT
právní pomoci uvedeným v § 362 odst. 2 písm. a) až e).

Výkon evropského vyšetřovacího příkazu jiným úkonem
PT
právní pomoci
(1) Justiční orgán vykoná evropský vyšetřovací příkaz
prostřednictvím jiného úkonu právní pomoci, než který je v něm
uveden, pokud
b) důkaz lze opatřit jiným úkonem právní pomoci, který zasahuje
do práv dotčené osoby v menší míře než úkon právní pomoci
uvedený v evropském vyšetřovacím příkazu.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 10 odst. 4

4. Pokud se vykonávající orgán rozhodne využít možnosti uvedené v 104/2013
odstavci 1 a 3, oznámí to nejprve vydávajícímu orgánu, jenž může ve znění
rozhodnout o vzetí evropského vyšetřovacího příkazu zpět nebo o jeho 178/2018
doplnění.

§ 367 odst. 3

Článek 10 odst. 5

5. Pokud v souladu s odstavcem 1 vyšetřovací úkon uvedený v
evropském vyšetřovacím příkazu neexistuje v právním řádu
vykonávajícího státu, nebo by nebyl dostupný v obdobném
vnitrostátním případu, a pokud neexistuje jiný vyšetřovací úkon, který
by měl stejný výsledek jako požadovaný vyšetřovací úkon, oznámí
vykonávající orgán vydávajícímu orgánu, že není možné požadovanou
pomoc poskytnout.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 362 odst. 2

Článek 11 odst. 1

Důvody k odmítnutí uznání nebo výkonu
104/2013
1. Aniž je dotčen čl. 1 odst. 4, lze uznání nebo výkon evropského ve znění
vyšetřovacího příkazu ve vykonávajícím státě odmítnout, jestliže:
178/2018
a) právo vykonávajícího státu stanoví imunitu nebo výsadu, která
znemožňuje výkon evropského vyšetřovacího příkazu, nebo jestliže
existují pravidla pro určení a omezení trestněprávní odpovědnosti
týkající se svobody tisku a svobody projevu v dalších sdělovacích
prostředcích, které by znemožnily výkon evropského vyšetřovacího
příkazu;
b) v konkrétním případě by mohl výkon evropského vyšetřovacího
příkazu poškodit základní zájmy v oblasti národní bezpečnosti, ohrozit
zdroj informací nebo si vyžádat použití utajovaných informací

§ 365 odst. 1

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

(3) Před postupem podle odstavce 1 justiční orgán vyrozumí orgán PT
jiného členského státu o tom, že důkaz bude opatřen jiným úkonem
právní pomoci, než který je uveden v evropském vyšetřovacím
příkazu, a dotáže se jej, zda i za těchto podmínek trvá na výkonu
evropského vyšetřovacího příkazu nebo zda jej doplní anebo vezme
zpět.
(2) Justiční orgán neprodleně vyrozumí orgán jiného členského PT
státu o tom, že evropský vyšetřovací příkaz nelze vykonat, pokud
má důkaz být opatřen úkonem právní pomoci, který není v právním
řádu České republiky upraven, nebo by důkaz takovým úkonem
nebylo možné opatřit v trestním řízení vedeném v České republice
v obdobném vnitrostátním případě, a zároveň nelze požadovaný
důkaz opatřit jiným úkonem právní pomoci, který by nezasahoval
do práv dotčené osoby ve větší míře než úkon právní pomoci
uvedený v evropském vyšetřovacím příkazu. Ustanovení věty první
se nepoužije, pokud byl evropský vyšetřovací příkaz vydán za
účelem
a) poskytnutí důkazu, který má justiční orgán již k dispozici,
pokud jej lze podle práva České republiky pro účely jiného řízení
poskytnout,
b) získání údajů z evidencí a informačních systémů policejních
orgánů nebo justičních orgánů, do kterých má justiční orgán přímý
přístup,
c) provedení výslechu osoby,
d) zjištění totožnosti účastníka provozu elektronických komunikací
k určitému telefonnímu číslu nebo adrese IP,
e) opatření znaleckého posudku, pro jehož vypracování se
nevyžaduje povinná součinnost osoby, vůči které směřuje, nebo
f) získání informací podle § 8 odst. 1 trestního řádu, které
nezasahují do soukromí osoby.
Důvody pro odmítnutí výkonu evropského vyšetřovacího
PT
příkazu
(1) Justiční orgán odmítne vykonat evropský vyšetřovací příkaz,
pokud
a) jeho výkon by byl v rozporu s překážkou věci pravomocně
rozhodnuté,
b) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle
práva České republiky a nejde o jednání uvedená v § 363; v případě
trestných činů týkajících se daní, poplatků, cel nebo měny nelze
výkon evropského vyšetřovacího příkazu odmítnout pouze z toho
důvodu, že právní předpisy České republiky neukládají tentýž druh
daní, poplatků nebo cel nebo neobsahují stejná ustanovení týkající

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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týkajících se určité zpravodajské činnosti;
c) evropský vyšetřovací příkaz byl vydán v řízení uvedeném v čl. 4
písm. b) a c) a vyšetřovací úkon by podle práva vykonávajícího státu
nebyl přípustný v obdobném vnitrostátním případě;
d) výkon evropského vyšetřovacího příkazu by byl v rozporu se zásadou
ne bis in idem;
e) evropský vyšetřovací příkaz se týká trestného činu, který byl údajně
spáchán mimo území vydávajícího státu a zcela nebo zčásti na území
vykonávajícího státu, a jednání, v souvislosti s nímž byl evropský
vyšetřovací příkaz vydán, není ve vykonávajícím státě trestným činem;
f) existují závažné důvody se domnívat, že provedení vyšetřovacího
úkonu uvedeného v evropském vyšetřovacím příkazu by bylo
neslučitelné s povinnostmi vykonávajícího státu podle článku 6
Smlouvy o EU a Listiny;
g) jednání, v souvislosti s nímž byl evropský vyšetřovací příkaz vydán,
není podle práva vykonávajícího státu trestným činem, ledaže se týká
trestného činu uvedeného mezi kategoriemi trestných činů v příloze D,
jak vydávající orgán uvedl v evropském vyšetřovacím příkazu, za který
lze ve vydávajícím státě uložit trest odnětí svobody nebo ochranné
opatření s horní hranicí trestní sazby v délce nejméně tří let, nebo
h) použití vyšetřovacího úkonu uvedeného v evropském vyšetřovacím
příkazu je podle práva vykonávajícího státu omezeno na seznam nebo
kategorii trestných činů nebo na trestné činy, za něž lze uložit trest s
určitou hranicí, které nezahrnují trestný čin, který je předmětem
evropského vyšetřovacího příkazu.

Článek 11 odst. 2

2. Ustanovení odst. 1 písm. g) a h) se nevztahují na vyšetřovací úkony
uvedené v čl. 10 odst. 2.

Článek 11 odst. 3

3. Pokud se evropský vyšetřovací příkaz týká trestného činu v
souvislosti s daněmi nebo poplatky a celními a devizovými
záležitostmi, nesmí vykonávající orgán odmítnout jeho uznání nebo
výkon z důvodu, že právní předpisy vykonávajícího státu neukládají
stejný druh daně či poplatku nebo neobsahují daňová, celní a devizová
ustanovení stejného druhu jako právní předpisy vydávajícího státu.

Článek 11 odst. 4

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

se daní, poplatků, cel nebo měny jako právní předpisy daného
členského státu,
c) jeho výkonu brání výsada nebo imunita podle zákona nebo
mezinárodního práva, pro kterou je osoba vyňata z pravomoci
orgánů činných v trestním řízení,
d) byl vydán v jiném než v trestním řízení a v obdobném
vnitrostátním případě by v trestním řízení vedeném v České
republice nebylo možné úkon právní pomoci v něm uvedený
provést,
e) skutek byl spáchán mimo území členského státu, který evropský
vyšetřovací příkaz vydal, byl zcela nebo zčásti spáchán na území
České republiky a nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného
činu podle práva České republiky,
f) jeho výkon by mohl poškodit bezpečnostní zájmy České
republiky, ohrozit zdroj informací nebo by mohl ohrozit nebo
narušit činnost zpravodajských služeb, nebo
g) lze mít důvodně za to, že provedení úkonu právní pomoci by
bylo neslučitelné s povinnostmi vyplývajícími pro Českou
republiku z článku 6 Smlouvy o Evropské unii nebo z Listiny
základních práv Evropské unie.

9534
104/2013
ve znění
178/2018
104/2013
ve znění
178/2018

9534
4. V případech uvedených v odst. 1 písm. a), b), d), e) a f) konzultuje 104/2013

§ 365 odst. 2

§ 365 odst. 1
písm. b)

§ 365 odst. 3

(2) Důvod pro odmítnutí výkonu evropského vyšetřovacího příkazu PT
uvedený v odstavci 1 písm. b) se neuplatní, pokud je evropský
vyšetřovací příkaz vydán za účelem provedení úkonu právní
pomoci uvedeného v § 362 odst. 2 písm. a) až e).
(1) Justiční orgán odmítne vykonat evropský vyšetřovací příkaz, PT
pokud
b) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle
práva České republiky a nejde o jednání uvedená v § 363; v případě
trestných činů týkajících se daní, poplatků, cel nebo měny nelze
výkon evropského vyšetřovacího příkazu odmítnout 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,
(3) Justiční orgán si před odmítnutím výkonu evropského PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 11 odst. 5

32014L0041
Lhůta pro implementaci:
22. 5. 2017
Úřední věstník
L 130 2014 Gestor
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014
o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)
vykonávající orgán před tím, než rozhodne zcela nebo zčásti odmítnout
uznání nebo výkon evropského vyšetřovacího příkazu, jakýmikoli
vhodnými prostředky vydávající orgán a případně jej požádá, aby
neprodleně doplnil veškeré potřebné informace.
5. V případě uvedeném v odst. 1 písm. a) a je-li ke zbavení výsady
nebo imunity zmocněn orgán vykonávajícího státu, požádá jej
vykonávající orgán neprodleně o výkon této pravomoci. Je-li ke
zbavení výsady nebo imunity zmocněn orgán jiného státu nebo
mezinárodní organizace, požádá dotyčný orgán o výkon této pravomoci
vydávající orgán.

ve znění
178/2018

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

vyšetřovacího příkazu z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. a),
c), e), f) nebo g) vždy vyžádá stanovisko orgánu jiného členského
státu.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 365 odst. 4

(4) Vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry je osoba, PT
vůči níž evropský vyšetřovací příkaz směřuje, vyňata z pravomoci
orgánů činných v trestním řízení, rozhodne o tom na návrh této
osoby nebo justičního orgánu Nejvyšší soud. Je-li ke zbavení
výsady nebo imunity příslušný orgán České republiky, požádá
justiční orgán o to, aby tento orgán dotčenou osobu výsady nebo
imunity zbavil. Je-li ke zbavení výsady nebo imunity příslušný
orgán cizího státu nebo mezinárodní organizace, justiční orgán
požádá orgán jiného členského státu, který vydal evropský
vyšetřovací příkaz, aby podal žádost o zbavení této výsady nebo
imunity.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

104/2013
ve znění
178/2018

§ 366 odst. 1

Výkon evropského vyšetřovacího příkazu
PT
(1) Nejde-li o případ uvedený v § 361 nebo 362 anebo není-li dán
důvod pro odmítnutí výkonu evropského vyšetřovacího příkazu,
justiční orgán o tom sepíše záznam. Evropský vyšetřovací příkaz je
třeba vykonat neprodleně, zpravidla nejpozději do 90 dnů od
sepsání tohoto záznamu, pokud není v evropském vyšetřovacím
příkazu uvedena kratší lhůta nebo určité datum pro provedení
úkonu právní pomoci nebo pokud není dán důvod pro odložení
výkonu evropského vyšetřovacího příkazu. Nelze-li lhůtu pro
výkon evropského vyšetřovacího příkazu dodržet, justiční orgán o
tom neprodleně vyrozumí orgán jiného členského státu a uvede
důvody prodlení, včetně předpokládané doby takového prodlení.
Lhůty
PT
Justiční orgán posoudí, zda jsou splněny podmínky pro výkon
evropského vyšetřovacího příkazu, a učiní některý z úkonů podle §
361, 362, § 365 odst. 5 nebo podle § 366 odst. 1 věty první
zpravidla ve lhůtě uvedené v tomto příkazu; není-li v příkazu lhůta
uvedena, učiní tak neprodleně, zpravidla nejpozději do 30 dnů ode
dne, kdy tento příkaz obdržel. Do těchto lhůt se nezapočítává doba,
po kterou jsou od jiného členského státu opatřovány podklady
nezbytné pro posouzení splnění podmínek pro výkon evropského

Článek 12 odst. 1

Lhůty pro uznání a výkon
1. Rozhodnutí o uznání či výkonu se přijímá a vyšetřovací úkon se
provádí se stejnou rychlostí a prioritou jako v obdobném vnitrostátním
případě, v každém případě pak v rámci lhůt stanovených v tomto
článku.

Článek 12 odst. 2

2. Pokud vydávající orgán v evropském vyšetřovacím příkazu uvedl, že
vzhledem k procesním lhůtám, závažnosti činu nebo jiným zvláště
naléhavým okolnostem je nezbytné stanovit kratší lhůtu, než je
uvedeno v tomto článku, popřípadě pokud vydávající orgán v
evropském vyšetřovacím příkazu uvedl, že vyšetřovací úkon je třeba
provést k určitému datu, vykonávající orgán uvedený požadavek v
nejvyšší možné míře zohlední.

Článek 12 odst. 3

3. Vykonávající orgán přijme rozhodnutí o uznání nebo výkonu 104/2013
evropského vyšetřovacího příkazu co nejdříve, a aniž je dotčen odstavec ve znění
5, nejpozději do 30 dnů od obdržení evropského vyšetřovacího příkazu 178/2018
příslušným vykonávajícím orgánem.

§ 364

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 12 odst. 4

4. Vykonávající orgán provede vyšetřovací úkon neprodleně, a aniž je 104/2013
dotčen odstavec 5, nejpozději do 90 dnů od přijetí rozhodnutí ve znění
uvedeného v odstavci 3, ledaže existují důvody pro odložení podle 178/2018
článku 15 nebo vykonávající stát již má k dispozici důkazy, které mají
být získány prostřednictvím vyšetřovacího úkonu uvedeného v
evropském vyšetřovacím příkazu.

§ 366 odst. 1

Článek 12 odst. 5

5. Pokud není v konkrétním případě pro příslušný vykonávající orgán 104/2013
prakticky proveditelné dodržet lhůtu stanovenou v odstavci 3 nebo ve znění
konkrétní datum uvedené v odstavci 2, neprodleně o tom jakýmikoli 178/2018
dostupnými prostředky informuje příslušný orgán vydávajícího státu a
uvede důvody zpoždění a předpokládanou dobu nezbytnou k přijetí
rozhodnutí. V takovém případě může být lhůta uvedená v odstavci 3
prodloužena, nejdéle však o 30 dnů.
104/2013
ve znění
178/2018

§ 377 odst. 1

6. Pokud není v konkrétním případě pro příslušný vykonávající orgán 104/2013
prakticky proveditelné dodržet lhůtu stanovenou v odstavci 4, ve znění
neprodleně o tom jakýmikoli dostupnými prostředky informuje 178/2018
příslušný orgán vydávajícího státu, uvede důvody zpoždění a konzultuje
s vydávajícím orgánem vhodnou dobu k provedení vyšetřovacího
úkonu.

§ 366 odst. 1

Článek 12 odst. 6

§ 364

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

vyšetřovacího příkazu. Nelze-li tyto lhůty dodržet, justiční orgán o
tom neprodleně uvědomí orgán jiného členského státu a uvede
důvody prodlení, včetně předpokládané doby takového prodlení.
Výkon evropského vyšetřovacího příkazu
PT
(1) Nejde-li o případ uvedený v § 361 nebo 362 anebo není-li dán
důvod pro odmítnutí výkonu evropského vyšetřovacího příkazu,
justiční orgán o tom sepíše záznam. Evropský vyšetřovací příkaz je
třeba vykonat neprodleně, zpravidla nejpozději do 90 dnů od
sepsání tohoto záznamu, pokud není v evropském vyšetřovacím
příkazu uvedena kratší lhůta nebo určité datum pro provedení
úkonu právní pomoci nebo pokud není dán důvod pro odložení
výkonu evropského vyšetřovacího příkazu. Nelze-li lhůtu pro
výkon evropského vyšetřovacího příkazu dodržet, justiční orgán o
tom neprodleně vyrozumí orgán jiného členského státu a uvede
důvody prodlení, včetně předpokládané doby takového prodlení.
Prodloužení lhůty
PT
(1) Pokud orgán jiného členského státu vyrozumí justiční orgán, že
není schopen dodržet lhůtu stanovenou pro posouzení splnění
podmínek pro výkon evropského vyšetřovacího příkazu, lze ji
prodloužit nejdéle o 30 dnů.
Lhůty
Justiční orgán posoudí, zda jsou splněny podmínky pro výkon
evropského vyšetřovacího příkazu, a učiní některý z úkonů podle §
361, 362, § 365 odst. 5 nebo podle § 366 odst. 1 věty první
zpravidla ve lhůtě uvedené v tomto příkazu; není-li v příkazu lhůta
uvedena, učiní tak neprodleně, zpravidla nejpozději do 30 dnů ode
dne, kdy tento příkaz obdržel. Do těchto lhůt se nezapočítává doba,
po kterou jsou od jiného členského státu opatřovány podklady
nezbytné pro posouzení splnění podmínek pro výkon evropského
vyšetřovacího příkazu. Nelze-li tyto lhůty dodržet, justiční orgán o
tom neprodleně uvědomí orgán jiného členského státu a uvede
důvody prodlení, včetně předpokládané doby takového prodlení
Výkon evropského vyšetřovacího příkazu
PT
(1) Nejde-li o případ uvedený v § 361 nebo 362 anebo není-li dán
důvod pro odmítnutí výkonu evropského vyšetřovacího příkazu,
justiční orgán o tom sepíše záznam. Evropský vyšetřovací příkaz je
třeba vykonat neprodleně, zpravidla nejpozději do 90 dnů od
sepsání tohoto záznamu, pokud není v evropském vyšetřovacím
příkazu uvedena kratší lhůta nebo určité datum pro provedení
úkonu právní pomoci nebo pokud není dán důvod pro odložení

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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104/2013
ve znění
178/2018

§ 377 odst. 2

Předání důkazů
1. Vykonávající orgán předá bez zbytečného odkladu vydávajícímu
státu důkazy, které byly získány nebo které jsou již v držení příslušných
orgánů vykonávajícího státu v důsledku výkonu evropského
vyšetřovacího příkazu.
Důkazy jsou okamžitě předány příslušným orgánům vydávajícího státu,
jež byly nápomocny při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu
podle čl. 9 odst. 4, pokud je v evropském vyšetřovacím příkazu takový
požadavek uveden a umožňují-li to právní předpisy vykonávajícího
státu.
2. Předání důkazů může být pozastaveno do vydání rozhodnutí o
opravném prostředku, ledaže evropský vyšetřovací příkaz obsahuje
dostatečné důvody pro to, že okamžité předání má zásadní význam pro
řádné provedení vyšetřování nebo zachování práv jednotlivce.
Předávání důkazů se však pozastaví v případě, že by dotčené osobě
způsobilo vážnou a nenapravitelnou újmu.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 371 odst. 1

104/2013
ve znění
178/2018

§ 371 odst. 2

3. Při předávání získaných důkazů vykonávající orgán uvede, zda
požaduje jejich navrácení do vykonávajícího státu, jakmile je vydávající
stát již nebude potřebovat.
4. Pokud jsou dotyčné předměty, listiny nebo údaje významné i pro jiná
řízení, může vykonávající orgán na výslovnou žádost a po konzultaci s
vydávajícím orgánem tyto důkazy dočasně předat za podmínky, že
budou navráceny do vykonávajícího státu, jakmile je vydávající stát již
nebude potřebovat nebo v jiné lhůtě či při jiné příležitosti, která bude
stanovena dohodou mezi příslušnými orgány.
Opravné prostředky
1. Členské státy zajistí, aby se na vyšetřovací úkony uvedené v
evropském vyšetřovacím příkazu vztahovaly opravné prostředky
rovnocenné těm, které by byly dostupné v obdobném vnitrostátním
případě.

104/2013
ve znění
178/2018
104/2013
ve znění
178/2018

§ 371 odst. 3

104/2013
ve znění
178/2018

§ 366 odst. 2

§ 371 odst. 4

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

výkonu evropského vyšetřovacího příkazu. Nelze-li lhůtu pro
výkon evropského vyšetřovacího příkazu dodržet, justiční orgán o
tom neprodleně vyrozumí orgán jiného členského státu a uvede
důvody prodlení, včetně předpokládané doby takového prodlení.
(2) Pokud orgán jiného členského státu vyrozumí justiční orgán, že
není schopen dodržet lhůtu nebo datum pro provedení úkonu právní
pomoci, kterým má být důkaz opatřen, justiční orgán s ním
dohodne, kdy bude takový úkon proveden.
Předání důkazu
(1) Justiční orgán předá orgánu jiného členského státu bez
zbytečného odkladu důkaz opatřený na základě evropského
vyšetřovacího příkazu. Justiční orgán nebo s jeho předchozím
souhlasem policejní orgán neprodleně předá důkaz opatřený
úkonem právní pomoci na základě evropského vyšetřovacího
příkazu zástupci orgánu jiného členského státu, který se účastnil
tohoto úkonu, pokud je takový požadavek uveden v evropském
vyšetřovacím příkazu a takový postup není v rozporu s právními
předpisy České republiky.
(2) Byl-li úkon právní pomoci vedoucí k opatření důkazu nařízen
nebo povolen rozhodnutím, lze důkaz opatřený na jeho základě
předat do jiného členského státu až po nabytí právní moci takového
rozhodnutí. Před nabytím právní moci může být důkaz předán, jen
jsou-li v evropském vyšetřovacím příkazu uvedeny dostatečné
důvody, pro které je nezbytné zajistit okamžité předání důkazu, aby
nedošlo k zmaření vyšetřování nebo porušení práv určité osoby;
důkaz se však před právní mocí rozhodnutí nepředá, pokud by tím
byla způsobena vážná újma na právech dotčené osoby.
(3) Při předání důkazu vydaného nebo odňatého podle trestního
řádu justiční orgán požádá o jeho vrácení; nebrání-li tomu práva
třetích osob, může se vzdát jeho vrácení do České republiky.
(4) Pokud byl výkon evropského vyšetřovacího příkazu odložen z
důvodu uvedeného v § 369 odst. 1 písm. b), justiční orgán může se
souhlasem orgánu, který vede řízení, pro které je důkaz zapotřebí,
na žádost orgánu jiného členského státu, který vydal evropský
vyšetřovací příkaz, důkaz dočasně předat tomuto orgánu pro účely
dokazování na dohodnutou dobu.
(2) Při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu je třeba se řídit
formálními náležitostmi a postupy v něm uvedenými, nejsou-li v
rozporu se základními právními zásadami České republiky; nelze-li
v daném případě tyto náležitosti nebo postupy dodržet, justiční
orgán o tom neprodleně informuje orgán jiného členského státu.
Jinak se při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu postupuje

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 14 odst. 2

2. Věcné důvody k vydání evropského vyšetřovacího příkazu mohou být 104/2013
napadeny pouze prostřednictvím žaloby podané ve vydávajícím státě, ve znění
aniž jsou dotčeny záruky základních práv ve vykonávajícím státě.
178/2018

§ 370 odst. 1

Článek 14 odst. 3

3. Pokud to neohrozí potřebu zajistit důvěrnost vyšetřování podle čl. 19 104/2013
odst. 1, přijme vydávající a vykonávající orgán vhodná opatření, aby ve znění
bylo zajištěno, že budou poskytnuty informace o existujících 178/2018
možnostech podle vnitrostátního práva pro podání opravných
prostředků, a to v okamžiku jejich uplatnitelnosti a včas, aby mohly být
účinně využity.

§ 366 odst. 2

Článek 14 odst. 4

4. Členské státy zajistí, aby lhůty pro podání opravného prostředku byly 104/2013
stejné jako lhůty stanovené v obdobných vnitrostátních případech a aby ve znění
způsob jejich uplatňování zaručoval zúčastněným stranám možnost tyto 178/2018
opravné prostředky účinně využít.

§ 366 odst. 2

Článek 14 odst. 5

5. Vydávající a vykonávající orgán se vzájemně informují o opravných
prostředcích uplatněných proti vydání, uznání či výkonu evropského
vyšetřovacího příkazu.
6. Právním napadením se výkon vyšetřovacího úkonu nepozastavuje,
ledaže je tomu tak v obdobných vnitrostátních případech.

104/2013
ve znění
178/2018
104/2013
ve znění
178/2018

§ 370 odst. 2

7. Úspěšné napadení uznání nebo výkonu evropského vyšetřovacího
příkazu vydávající stát zohlední v souladu se svým vnitrostátním
právem. Aniž jsou dotčena vnitrostátní procesní pravidla, členské státy
zajistí, aby při trestním řízení ve vydávajícím státě bylo při posuzování
důkazů získaných prostřednictvím evropského vyšetřovacího příkazu
dodržováno právo na obhajobu a na spravedlivý proces.

141/1961
ve znění
57/1965
265/2001

§ 2 odst. 1

141/1961

§ 2 odst. 2

141/1961
ve znění
265/2001

§ 2 odst. 4

Článek 14 odst. 6

Článek 14 odst. 7

§ 366 odst. 2

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

podle právního řádu České republiky.
Opravný prostředek
(1) Je-li podle trestního řádu proti nařízení úkonu právní pomoci
přípustný opravný prostředek, nelze jím napadnout důvody, pro
které byl evropský vyšetřovací příkaz vydán v jiném členském
státu.
(2) Při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu je třeba se řídit
formálními náležitostmi a postupy v něm uvedenými, nejsou-li v
rozporu se základními právními zásadami České republiky; nelze-li
v daném případě tyto náležitosti nebo postupy dodržet, justiční
orgán o tom neprodleně informuje orgán jiného členského státu.
Jinak se při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu postupuje
podle právního řádu České republiky.
(2) Při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu je třeba se řídit
formálními náležitostmi a postupy v něm uvedenými, nejsou-li v
rozporu se základními právními zásadami České republiky; nelze-li
v daném případě tyto náležitosti nebo postupy dodržet, justiční
orgán o tom neprodleně informuje orgán jiného členského státu.
Jinak se při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu postupuje
podle právního řádu České republiky.
(2) Justiční orgán informuje orgán jiného členského státu o tom, že
proti nařízení úkonu právní pomoci byl podán opravný prostředek,
a o výsledku řízení o takovém opravném prostředku.
(2) Při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu je třeba se řídit
formálními náležitostmi a postupy v něm uvedenými, nejsou-li v
rozporu se základními právními zásadami České republiky; nelze-li
v daném případě tyto náležitosti nebo postupy dodržet, justiční
orgán o tom neprodleně informuje orgán jiného členského státu.
Jinak se při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu postupuje
podle právního řádu České republiky.
(1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a
způsobem, který stanoví tento zákon.

PT

PT

PT

PT

PT

PT

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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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459/2011

141/1961
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265/2001

§ 2 odst. 5

141/1961

§ 2 odst. 6

141/1961
ve znění
178/1990
292/1993
218/2003
141/1961
265/2001
141/1961
ve znění
459/2011
141/1961
141/2014

§ 2 odst. 10

§ 2 odst. 11
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Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

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.
(5) Orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými
právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti
stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou
důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich
rozhodnutí. Doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním
řízení povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu.
V přípravném řízení orgány činné v trestním řízení objasňují
způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez návrhu stran stejně
pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti
níž se řízení vede. V řízení před soudem státní zástupce a obviněný
mohou na podporu svých stanovisek navrhovat a provádět důkazy.
Státní zástupce je povinen dokazovat vinu obžalovaného. To
nezbavuje soud povinnosti, aby sám doplnil dokazování v rozsahu
potřebném pro své rozhodnutí.
(6) Orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého
vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech
okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.
(10) Trestní věci se před soudem projednávají veřejně tak, aby se
občané mohli projednávání zúčastnit a jednání sledovat. Při
hlavním líčení a veřejném zasedání smí být veřejnost vyloučena jen
v případech výslovně stanovených v tomto nebo zvláštním zákoně.
(11) Jednání před soudy je ústní; důkaz výpověďmi svědků, znalců
a obviněného se provádí zpravidla tak, že se tyto osoby vyslýchají.
(12) Při rozhodování v hlavním líčení, jakož i ve veřejném,
vazebním a neveřejném zasedání smí soud přihlédnout jen k těm
důkazům, které byly při tomto jednání provedeny.
(13) Ten, proti němuž se trestní řízení vede, musí být v každém
období řízení 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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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141/1961
265/2001

§ 2 odst. 14

141/1961
ve znění
178/1990
558/1991
292/1993
55/2017

§ 33 odst. 1

141/1961
283/2004

§ 33 odst. 2

141/1961
265/2001
539/2004

§ 33 odst. 3

141/1961
539/2004

§ 33 odst. 4
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Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

práv.
(14) Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá
rozhodnutí v českém jazyce. Každý, kdo prohlásí, že neovládá
český jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním
řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho
ovládá.
Práva obviněného
(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 zbaven způsobilosti k právním
úkonům nebo je-li jeho svéprávnost omezena.
(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.
(3) Návrh na rozhodnutí podle odstavce 2 jsou oprávněny podat
kromě obviněného a jeho obhájce i osoby uvedené v § 37 odst. 1.
Návrh na rozhodnutí podle odstavce 2 včetně příloh, jimiž má být
prokázána jeho důvodnost, podává obviněný v přípravném řízení
prostřednictvím státního zástupce a v řízení před soudem soudu,
který koná řízení v prvním stupni. Proti rozhodnutí podle odstavce
2 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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ní *

Citace ustanovení

senátu a v přípravném řízení soudce. Ustanovení § 38 odst. 2, § 39
odst. 2, § 40 a 40a se použijí obdobně.
(5) Všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny vždy
obviněného o jeho právech poučit a poskytnout mu plnou možnost
jejich uplatnění.

141/1961
ve znění
178/1990
265/2001
539/2004
141/2014
57/2017
2/1993

§ 33 odst. 5

Čl. 36 odst. 1

(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u
nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u
jiného orgánu.

2/1993

Čl. 37 odst. 4

2/1993

Čl. 38 odst. 2

2/1993
2/1993

Čl. 40 odst. 1
Čl. 40 odst. 2

2/1993

Čl. 40 odst. 3

2/1993

Čl. 40 odst. 4

141/1961
181/2011
55/2017

§ 246

(4) Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo
na tlumočníka.
(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.
(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.
(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za
nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu
nebyla jeho vina vyslovena.
(3) Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k
přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím
obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít
musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých
případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.
(4) Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být
žádným způsobem zbaven.
Oprávněné osoby
(1) Rozsudek může odvoláním napadnout
a) státní zástupce pro nesprávnost kteréhokoli výroku,
b) obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho přímo dotýká,
c) zúčastněná osoba pro nesprávnost výroku o zabrání věci nebo
zabrání části majetku,
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 bezdůvodného obohacení.
(2) Osoba oprávněná napadat rozsudek pro nesprávnost některého
jeho výroku může jej napadat také proto, že takový výrok učiněn

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

nebyl, jakož i pro porušení ustanovení o řízení předcházejícím
rozsudku, jestliže toto porušení mohlo způsobit, že výrok je
nesprávný nebo že chybí.
Článek 15 odst. 1

Článek 15 odst. 2

Článek 16 odst. 1

Článek 16 odst. 2

Důvody, pro které je možno odložit uznání nebo výkon
1. Uznání nebo výkon evropského vyšetřovacího příkazu mohou být ve
vykonávajícím státě odloženy, jestliže:
a) by jeho výkon mohl narušit probíhající trestní vyšetřování nebo
stíhání, a to na dobu, kterou považuje vykonávající stát za přiměřenou;
b) jsou dotyčné předměty, listiny nebo údaje již používány v jiných
řízeních, a to až do doby, kdy už jich není k tomuto účelu zapotřebí.
2. Jakmile důvod odkladu pomine, přijme vykonávající orgán
neprodleně opatření nezbytná pro výkon evropského vyšetřovacího
příkazu a uvědomí o tom vydávající orgán způsobem umožňujícím
vyhotovení písemného záznamu.

8781
104/2013
ve znění
178/2018

§ 369 odst. 1

104/2013
ve znění
178/2018

§ 369 odst. 2

104/2013
ve znění
178/2018

§ 369 odst. 3

Informační povinnost
104/2013
1. Příslušný orgán vykonávajícího státu, který obdrží evropský ve znění
vyšetřovací příkaz, tuto skutečnost potvrdí bez zbytečného odkladu, 178/2018
nejpozději však do jednoho týdne od obdržení evropského
vyšetřovacího příkazu, vyplněním a odesláním formuláře uvedeného v
příloze B.
Pokud byl určen ústřední orgán podle čl. 7 odst. 3, vztahuje se tato
povinnost jak na ústřední orgán, tak na vykonávající orgán, který
obdržel evropský vyšetřovací příkaz od ústředního orgánu.
V případech uvedených v čl. 7 odst. 6 se tato povinnost vztahuje jak na
příslušný orgán, který původně obdržel evropský vyšetřovací příkaz, tak
na vykonávající orgán, jemuž je evropský vyšetřovací příkaz nakonec
předán.

§ 360 odst. 2,

104/2013
ve znění
178/2018

§ 360 odst. 3

2. Aniž je dotčen čl. 10 odst. 4 a 5, vykonávající orgán neprodleně 104/2013
jakýmikoli dostupnými prostředky informuje vydávající orgán, pokud:
ve znění
a) nemůže přijmout rozhodnutí o uznání nebo výkonu z důvodu, že 178/2018
formulář uvedený v příloze A není dostatečně vyplněn nebo je zjevně

§ 362 odst. 3

Odložení výkonu
PT
(1) Justiční orgán může odložit výkon evropského vyšetřovacího
příkazu, pokud
a) by jeho výkon mohl narušit trestní řízení vedené v České
republice, nebo
b) důkaz, pro který byl tento příkaz vydán, je potřebný pro účely
jiného řízení vedeného v České republice nebo v cizím státu.
(2) Jakmile pomine důvod pro odložení výkonu evropského PT
vyšetřovacího příkazu, justiční orgán jej vykoná.
(3) Justiční orgán neprodleně vyrozumí orgán jiného členského
státu o odložení výkonu evropského vyšetřovacího příkazu, včetně
důvodu odložení, a jeho předpokládané délce trvání, lze-li ji
odhadnout, a o pominutí důvodu odložení.
(2) Byl-li evropský vyšetřovací příkaz zaslán orgánu, který není k PT
postupu podle dílu 1, tohoto dílu a dílu 4 příslušný, postoupí jej
neprodleně příslušnému justičnímu orgánu. Nepříslušný orgán bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od obdržení evropského
vyšetřovacího příkazu, potvrdí jeho přijetí na formuláři stanoveném
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský
vyšetřovací Příkaz45) orgánu jiného členského státu, který mu jej
zaslal, a vyrozumí jej o postoupení evropského vyšetřovacího
příkazu příslušnému justičnímu orgánu.

(3) Justiční orgán bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od
obdržení evropského vyšetřovacího příkazu, potvrdí jeho přijetí na
formuláři stanoveném právním předpisem Evropské unie
upravujícím evropský vyšetřovací příkaz45) orgánu jiného
členského státu, který mu jej zaslal.
(3) Nepovažuje-li justiční orgán evropský vyšetřovací příkaz PT
zaslaný jiným členským státem z důvodu jeho neúplnosti nebo
zjevné nesprávnosti za dostatečný podklad pro posouzení, zda jsou
splněny podmínky pro jeho výkon, nebo není-li přeložen do
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vyplněn nesprávně;
b) při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu bez dalšího šetření
usoudí, že by bylo vhodné provést vyšetřovací úkony, které nebyly
zpočátku předvídány nebo nemohly být v okamžiku vydání příkazu
blíže určeny, s cílem umožnit vydávajícímu orgánu, aby v daném
případě přijal další opatření, nebo
c) zjistí, že v určitém případě nebude moci splnit formální náležitosti a
postupy výslovně uvedené vydávajícím orgánem v souladu s článkem 9.
Na žádost vydávajícího orgánu se tyto informace neprodleně potvrdí
způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu.

Článek 16 odst. 3

104/2013
ve znění
178/2018

§ 366 odst. 2

104/2013
ve znění
178/2018

§ 366 odst. 4

3. Aniž je dotčen čl. 10 odst. 4 a 5, vykonávající orgán neprodleně 104/2013
jakýmkoli způsobem, který umožňuje vyhotovení písemného záznamu, ve znění
informuje vydávající orgán:
178/2018
a) o jakémkoli rozhodnutí učiněném podle článku 10 nebo 11;
b) o jakémkoli rozhodnutí odložit výkon nebo uznání evropského
vyšetřovacího příkazu, důvodech tohoto odkladu a pokud možno i o
předpokládané délce odkladu.
104/2013
ve znění
178/2018

§ 365 odst. 5

104/2013
ve znění

§ 369 odst. 3

§ 367 odst. 3

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

českého jazyka nebo do jazyka, ve kterém jej Česká republika
podle svého prohlášení přijímá46), požádá orgán tohoto členského
státu, aby mu v jím stanovené lhůtě zaslal nezbytné dodatkové
informace nebo překlad evropského vyšetřovacího příkazu do
příslušného jazyka. Nezašle-li orgán jiného členského státu
dodatkové informace nebo překlad ve stanovené lhůtě, aniž by
uvedl podstatné důvody, pro které tak neučinil, justiční orgán jej
neprodleně vyrozumí o tom, že evropský vyšetřovací příkaz nelze
vykonat. Na tyto následky musí být orgán jiného členského státu
upozorněn.
(2) Při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu je třeba se řídit
formálními náležitostmi a postupy v něm uvedenými, nejsou-li v
rozporu se základními právními zásadami České republiky; nelze-li
v daném případě tyto náležitosti nebo postupy dodržet, justiční
orgán o tom neprodleně informuje orgán jiného členského státu.
Jinak se při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu postupuje
podle právního řádu České republiky
(4) Pokud justiční orgán při výkonu evropského vyšetřovacího
příkazu zjistí, že by bylo vhodné provést další úkony právní pomoci
neuvedené v evropském vyšetřovacím příkazu, neprodleně o tom
vyrozumí orgán jiného členského státu. Je-li v návaznosti na toto
upozornění zaslán evropský vyšetřovací příkaz vztahující se k
dřívějšímu evropskému vyšetřovacímu příkazu (dále jen
"doplňkový evropský vyšetřovací příkaz"), justiční orgán při
posuzování splnění podmínek pro jeho výkon přezkoumá jen ty
podmínky, které je třeba zkoumat výlučně ve vztahu k nově
uvedenému úkonu právní pomoci
(5) O odmítnutí výkonu evropského vyšetřovacího příkazu a jeho PT
důvodech sepíše justiční orgán záznam a neprodleně o těchto
skutečnostech informuje orgán jiného členského státu.

(3) Před postupem podle odstavce 1 justiční orgán vyrozumí orgán
jiného členského státu o tom, že důkaz bude opatřen jiným úkonem
právní pomoci, než který je uveden v evropském vyšetřovacím
příkazu, a dotáže se jej, zda i za těchto podmínek trvá na výkonu
evropského vyšetřovacího příkazu nebo zda jej doplní anebo vezme
zpět.
(3) Justiční orgán neprodleně vyrozumí orgán jiného členského
státu o odložení výkonu evropského vyšetřovacího příkazu, včetně

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

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

32014L0041.doc

str. 22 z 66

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,
odst., písm., atd.)

32014L0041
Lhůta pro implementaci:
22. 5. 2017
Úřední věstník
L 130 2014 Gestor
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014
o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)
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Článek 17

Trestněprávní odpovědnost úředních osob
40/2009
Po dobu své přítomnosti na území vykonávajícího státu v rámci 105/2013
uplatňování této směrnice se úřední osoby vydávajícího státu považují
za úřední osoby vykonávajícího státu, pokud jde o trestné činy, které
spáchají nebo které jsou proti nim spáchány.

§ 127 odst. 3

Článek 18 odst. 1

Občanskoprávní odpovědnost úředních osob
104/2013
1. Pokud se v rámci uplatňování této směrnice nacházejí úřední osoby ve znění
jednoho členského státu na území jiného členského státu, je prvně 178/2018
uvedený členský stát v souladu s právními předpisy členského státu, na
jehož území tyto úřední osoby působí, odpovědný za škody, které jeho
úřední osoby způsobí během své činnosti.

§ 372 odst. 1

Článek 18 odst. 2

2. Členský stát, na jehož území byla škoda uvedená v odstavci 1 82/1998
způsobena, nahradí tuto škodu za podmínek vztahujících se na škodu ve znění
způsobenou jeho vlastními úředními osobami.
178/2018

§ 3 odst. 2

Článek 18 odst. 3

3. Členský stát, jehož úřední osoby způsobí škodu jakékoli osobě na 104/2013
území jiného členského státu, nahradí plnou výši částky, kterou tento ve znění
jiný členský stát vyplatil poškozeným nebo jejich právním nástupcům.
178/2018

§ 372 odst. 1

104/2013
ve znění
178/2018
104/2013
ve znění

§ 372 odst. 2

§ 379 odst. 1

MSp
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důvodu odložení, a jeho předpokládané délce trvání, lze-li ji
odhadnout, a o pominutí důvodu odložení.
Úřední osoba
(3) Úřední osoba cizího státu nebo mezinárodní organizace se za
podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 považuje za úřední osobu
podle trestního zákona, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva
nebo pokud se souhlasem orgánů České republiky působí na jejím
území; tento souhlas se nevyžaduje, jde-li o úřední osobu
mezinárodního trestního soudu, mezinárodního trestního tribunálu,
popřípadě obdobného mezinárodního soudního orgánu, které
splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm.
a) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
Regresní nárok vůči jinému členskému státu
(1) Ministerstvo je oprávněno žádat po jiném členském státu
úhradu částky, kterou vyplatilo jako náhradu škody určité osobě
podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v
rozsahu, v jakém byla vzniklá škoda způsobena postupem úředních
osob tohoto jiného členského státu při provádění úkonu právní
pomoci na území České republiky nebo během jejich přítomnosti
při provádění takového úkonu.
(2) Pro účely tohoto zákona se za úřední osobu považuje též úřední
osoba jiného členského státu Evropské unie, která splňuje
podmínky uvedené v § 127 trestního zákoníku, po dobu, po kterou
tato osoba působí ve společném vyšetřovacím týmu na území
České republiky nebo provádí úkon právní pomoci na území České
republiky na základě evropského vyšetřovacího příkazu anebo je
přítomna při jeho provádění.
Regresní nárok vůči jinému členskému státu
(1) Ministerstvo je oprávněno žádat po jiném členském státu
úhradu částky, kterou vyplatilo jako náhradu škody určité osobě
podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v
rozsahu, v jakém byla vzniklá škoda způsobena postupem úředních
osob tohoto jiného členského státu při provádění úkonu právní
pomoci na území České republiky nebo během jejich přítomnosti
při provádění takového úkonu.
(2) Nárok na úhradu vyplacené náhrady škody se uplatňuje formou
žádosti k příslušnému orgánu jiného členského státu v souladu s
právním řádem a požadavky tohoto státu.
Regresní nárok jiného členského státu
(1) Ministerstvo uhradí na žádost jiného členského státu částku,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 18 odst. 4

4. Aniž jsou dotčena jeho práva vůči třetím osobám a s výjimkou 104/2013
odstavce 3, se v případě uvedeném v odstavci 1 každý členský stát ve znění
zřekne požadavků na náhradu škod, které mu způsobí jiný členský stát. 178/2018

§ 372 odst. 1

Článek 19 odst. 1

Důvěrnost
141/1961
1. Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění toho, že 52/2009
vydávající a vykonávající orgány při výkonu evropského vyšetřovacího 207/2011
příkazu řádně dbají na důvěrnou povahu vyšetřování.

§ 8a odst. 1

141/1961
52/2009

§ 8a odst. 2

141/1961
52/2009

§ 8a odst. 3

141/1961
52/2009
207/2011

§ 8b odst. 1

141/1961
52/2009

§ 8b odst. 2

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
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Vyhodnoce
ní *

kterou tento stát vyplatil v souladu se svým právním řádem jako
náhradu škody určité osobě, a to v rozsahu, v jakém byla vzniklá
škoda způsobena nesprávným úředním postupem nebo nezákonným
rozhodnutím úředních osob České republiky při jejich pobytu na
území jiného členského státu.
(1) Ministerstvo je oprávněno žádat po jiném členském státu PT
úhradu částky, kterou vyplatilo jako náhradu škody určité osobě
podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v
rozsahu, v jakém byla vzniklá škoda způsobena postupem úředních
osob tohoto jiného členského státu při provádění úkonu právní
pomoci na území České republiky nebo během jejich přítomnosti
při provádění takového úkonu.
(1) Při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány PT
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.
(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

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

32014L0041.doc

str. 24 z 66

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,
odst., písm., atd.)

32014L0041
Lhůta pro implementaci:
22. 5. 2017
Úřední věstník
L 130 2014 Gestor
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014
o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)
207/2011

141/1961
52/2009

§ 8b odst. 3

141/1961
52/2009
207/2011

§ 8c

141/1961
207/2011

§ 8d odst. 1

141/1961
207/2011
55/2017

§ 8d odst. 2

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

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.
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.
(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
zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo s omezenou
způsobilostí k právním úkonům její zákonný zástupce. Souhlas se
zveřejněním informací nemůže udělit osoba, která je pachatelem
trestného činu spáchaného vůči osobě, jež zemřela nebo byla

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,
odst., písm., atd.)

32014L0041
Lhůta pro implementaci:
22. 5. 2017
Úřední věstník
L 130 2014 Gestor
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014
o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)

141/1961
207/2011

§ 8d odst. 3

141/1961
ve znění
178/1990
292/1993
152/1995
265/2001
55/2017

§ 65 odst. 1

141/1961
292/1993
265/2001
193/2012

§ 65 odst. 2

141/1961
57/1965
292/1993
265/2001
141/1961
105/2013

§ 65 odst. 3

141/1961
148/1998
265/2001
413/2005
141/1961
45/2013

§ 65 odst. 5

283/1993
14/2002

§ 25

§ 65 odst. 4

§ 65 odst. 6

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

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.
(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 má zákonný zástupce a opatrovník
obviněného, poškozeného nebo zúčastněné osoby, jestliže tyto
osoby nejsou plně svéprávné nebo je-li jejich svéprávnost 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 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.
(1) Státní zástupce je povinen zachovat mlčenlivost o věcech, o
kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, a to i po

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,
odst., písm., atd.)

Článek 19 odst. 2

32014L0041
Lhůta pro implementaci:
22. 5. 2017
Úřední věstník
L 130 2014 Gestor
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014
o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)

273/2008
341/2011

§ 115

6/2002

§ 81

2. Vykonávající orgán zaručí v souladu se svými vnitrostátními 141/1961
právními předpisy důvěrnost skutečností a podstaty evropského ve znění
vyšetřovacího příkazu, a to až na skutečnosti, jejichž zveřejnění je 178/2018
nezbytné k provedení vyšetřovacího úkonu. Pokud vykonávající orgán
nemůže požadavek na důvěrnost dodržet, neprodleně o tom uvědomí
vydávající orgán.
141/1961

§ 8 odst. 7

§ 8a odst. 1

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

skončení výkonu funkce státního zástupce.
(2) Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,5l) může státního
zástupce zprostit mlčenlivosti z vážných důvodů nejvyšší státní
zástupce; nejvyššího státního zástupce zprošťuje povinnosti
mlčenlivosti ministr spravedlnosti.
(1) Policista nebo zaměstnanec policie jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění
úkolů policie nebo v souvislosti s nimi, a které v zájmu zabezpečení
úkolů policie nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly
utajeny před nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i po
skončení služebního nebo pracovního poměru.
(2) Každý, koho útvar policie nebo policista požádá o poskytnutí
pomoci, je povinen, byl-li řádně poučen, zachovávat mlčenlivost o
všem, co se v souvislosti s požadovanou nebo poskytnutou pomocí
dověděl.
(3) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže policista nebo zaměstnanec
policie dovolávat vůči policejnímu orgánu, státnímu zástupci,
soudu, jinému bezpečnostnímu sboru včetně bezpečnostního sboru
státu Evropské unie, kontrolním orgánům podle tohoto zákona a
vůči ministerstvu, pokud jde o údaje potřebné k plnění jejich
působnosti na základě zákona nebo mezinárodní smlouvy.
(4) Povinnosti mlčenlivosti je oprávněn zprostit osoby uvedené v
odstavcích 1 a 2 ministr nebo jím pověřená osoba.
(1) Soudce je povinen i po zániku soudcovské funkce zachovávat
mlčenlivost o všem, o čem se dozvěděl v souvislosti s výkonem své
funkce, ledaže by byl této povinnosti zproštěn zvláštním právním
předpisem nebo osobou k tomu povolanou.
(2) Soudce může zprostit povinnosti mlčenlivosti z vážných důvodů
předseda soudu; jde-li o předsedu okresního soudu, předseda
příslušného krajského soudu, jde-li o předsedu krajského soudu,
předseda příslušného vrchního soudu, a jde-li o předsedu vrchního
soudu, předseda Nejvyššího soudu. Předsedu Nejvyššího soudu
může z vážných důvodů zprostit povinnosti mlčenlivosti prezident
republiky.
(7) Každý je povinen zachovávat mlčenlivost o všem, co se PT
dozvěděl v souvislosti se součinností požadovanou podle odstavců
1 až 3; povinností mlčenlivosti není vázán pro účely řízení před
soudem nebo jiným orgánem, a to v rozsahu nezbytném pro
ochranu jeho práv nebo pro výkon jeho povinností. O této
povinnosti a o následcích spojených s jejím porušením musí být
poučen.
(1) Při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,
odst., písm., atd.)

32014L0041
Lhůta pro implementaci:
22. 5. 2017
Úřední věstník
L 130 2014 Gestor
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014
o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)
52/2009
207/2011

141/1961
52/2009

§ 8a odst. 2

141/1961
52/2009

§ 8a odst. 3

141/1961
52/2009
207/2011

§ 8b odst. 1

141/1961
52/2009
207/2011

§ 8b odst. 2

141/1961
52/2009

§ 8b odst. 3

141/1961

§ 8c

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

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.
(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) 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
zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo s omezenou
způsobilostí k právním úkonům její zákonný zástupce. Souhlas se
zveřejněním informací nemůže udělit osoba, která je pachatelem
trestného činu spáchaného vůči osobě, jež zemřela nebo byla
prohlášena za mrtvou.
(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.
Nikdo nesmí bez souhlasu osoby, které se takové informace týkají,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,
odst., písm., atd.)

32014L0041
Lhůta pro implementaci:
22. 5. 2017
Úřední věstník
L 130 2014 Gestor
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014
o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)
52/2009
207/2011

141/1961
207/2011

§ 8d odst. 1

141/1961
207/2011
55/2017

§ 8d odst. 2

141/1961
207/2011

§ 8d odst. 3

141/1961
ve znění
178/1990
292/1993
152/1995
265/2001
55/2017

§ 65 odst. 1

141/1961
292/1993
265/2001

§ 65 odst. 2

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

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.
(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
zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo s omezenou
způsobilostí k právním úkonům její zákonný zástupce. 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.
(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 má zákonný zástupce a opatrovník
obviněného, poškozeného nebo zúčastněné osoby, jestliže tyto
osoby nejsou plně svéprávné nebo je-li jejich svéprávnost 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
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193/2012
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265/2001

§ 65 odst. 3

141/1961
105/2013

§ 65 odst. 4

141/1961
148/1998
265/2001
413/2005
141/1961
45/2013

§ 65 odst. 5

283/1993
14/2002

§ 25

273/2008
341/2011

§ 115

§ 65 odst. 6
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Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

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 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.
(1) Státní zástupce je povinen zachovat mlčenlivost o věcech, o
kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, a to i po
skončení výkonu funkce státního zástupce.
(2) Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,5l) může státního
zástupce zprostit mlčenlivosti z vážných důvodů nejvyšší státní
zástupce; nejvyššího státního zástupce zprošťuje povinnosti
mlčenlivosti ministr spravedlnosti.
(1) Policista nebo zaměstnanec policie jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění
úkolů policie nebo v souvislosti s nimi, a které v zájmu zabezpečení
úkolů policie nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly
utajeny před nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i po
skončení služebního nebo pracovního poměru.
(2) Každý, koho útvar policie nebo policista požádá o poskytnutí
pomoci, je povinen, byl-li řádně poučen, zachovávat mlčenlivost o
všem, co se v souvislosti s požadovanou nebo poskytnutou pomocí
dověděl.
(3) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže policista nebo zaměstnanec
policie dovolávat vůči policejnímu orgánu, státnímu zástupci,
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Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

soudu, jinému bezpečnostnímu sboru včetně bezpečnostního sboru
státu Evropské unie, kontrolním orgánům podle tohoto zákona a
vůči ministerstvu, pokud jde o údaje potřebné k plnění jejich
působnosti na základě zákona nebo mezinárodní smlouvy.
(4) Povinnosti mlčenlivosti je oprávněn zprostit osoby uvedené v
odstavcích 1 a 2 ministr nebo jím pověřená osoba.

Článek 19 odst. 3

6/2002

§ 81

104/2013
ve znění
178/2018

§ 366 odst. 3

3. Neuvede-li vykonávající orgán jinak, vydávající orgán zachová v 141/1961
souladu se svými vnitrostátními právními předpisy důvěrnost veškerých 52/2009
důkazů nebo informací poskytnutých vykonávajícím orgánem, a to až 207/2011
na skutečnosti, jejichž zveřejnění je nezbytné pro vyšetřování nebo
řízení popsaná v evropském vyšetřovacím příkazu.

§ 8a odst. 1

141/1961
52/2009

§ 8a odst. 2

141/1961
52/2009

§ 8a odst. 3

(1) Soudce je povinen i po zániku soudcovské funkce zachovávat
mlčenlivost o všem, o čem se dozvěděl v souvislosti s výkonem své
funkce, ledaže by byl této povinnosti zproštěn zvláštním právním
předpisem nebo osobou k tomu povolanou.
(2) Soudce může zprostit povinnosti mlčenlivosti z vážných důvodů
předseda soudu; jde-li o předsedu okresního soudu, předseda
příslušného krajského soudu, jde-li o předsedu krajského soudu,
předseda příslušného vrchního soudu, a jde-li o předsedu vrchního
soudu, předseda Nejvyššího soudu. Předsedu Nejvyššího soudu
může z vážných důvodů zprostit povinnosti mlčenlivosti prezident
republiky.
(3) Justiční orgán neprodleně informuje orgán jiného členského
státu o tom, že nelze zajistit, aby při výkonu evropského
vyšetřovacího příkazu nedošlo k nežádoucímu zpřístupnění
informace o tom, že je prováděn určitý úkon právní pomoci za
účelem opatření důkazu.
(1) Při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány PT
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
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§ 8b odst. 1
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52/2009
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141/1961
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§ 8b odst. 3

141/1961
52/2009
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Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

předchozím souhlasem.
(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.
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Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

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.

141/1961
207/2011

§ 8d odst. 1

141/1961
207/2011
55/2017

§ 8d odst. 2

141/1961
207/2011

§ 8d odst. 3

141/1961
ve znění
178/1990
292/1993
152/1995
265/2001
55/2017

§ 65 odst. 1

141/1961
292/1993
265/2001

§ 65 odst. 2

(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
zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo s omezenou
způsobilostí k právním úkonům její zákonný zástupce. 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.
(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 má zákonný zástupce a opatrovník
obviněného, poškozeného nebo zúčastněné osoby, jestliže tyto
osoby nejsou plně svéprávné nebo je-li jejich svéprávnost 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
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193/2012

141/1961
57/1965
292/1993
265/2001
141/1961
105/2013

§ 65 odst. 3

141/1961
148/1998
265/2001
413/2005
141/1961
45/2013

§ 65 odst. 5

283/1993
14/2002

§ 25

273/2008
341/2011

§ 115

§ 65 odst. 4

§ 65 odst. 6
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Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

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 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.
(1) Státní zástupce je povinen zachovat mlčenlivost o věcech, o
kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, a to i po
skončení výkonu funkce státního zástupce.
(2) Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,5l) může státního
zástupce zprostit mlčenlivosti z vážných důvodů nejvyšší státní
zástupce; nejvyššího státního zástupce zprošťuje povinnosti
mlčenlivosti ministr spravedlnosti.
(1) Policista nebo zaměstnanec policie jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění
úkolů policie nebo v souvislosti s nimi, a které v zájmu zabezpečení
úkolů policie nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly
utajeny před nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i po
skončení služebního nebo pracovního poměru.
(2) Každý, koho útvar policie nebo policista požádá o poskytnutí
pomoci, je povinen, byl-li řádně poučen, zachovávat mlčenlivost o
všem, co se v souvislosti s požadovanou nebo poskytnutou pomocí
dověděl.
(3) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže policista nebo zaměstnanec
policie dovolávat vůči policejnímu orgánu, státnímu zástupci,
soudu, jinému bezpečnostnímu sboru včetně bezpečnostního sboru
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6/2002

Článek 19 odst. 4

4. Každý členský stát přijme nezbytná opatření k zajištění toho, aby 40/2009
banky nesdělily dotčenému zákazníkovi banky nebo jiným třetím
osobám, že předaly informace vydávajícímu státu podle článků 26 a 27,
nebo že probíhá vyšetřování.

40/2009
287/2018

§ 81

§ 366 odst. 1

§ 217

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

státu Evropské unie, kontrolním orgánům podle tohoto zákona a
vůči ministerstvu, pokud jde o údaje potřebné k plnění jejich
působnosti na základě zákona nebo mezinárodní smlouvy.
(4) Povinnosti mlčenlivosti je oprávněn zprostit osoby uvedené v
odstavcích 1 a 2 ministr nebo jím pověřená osoba.
(1) Soudce je povinen i po zániku soudcovské funkce zachovávat
mlčenlivost o všem, o čem se dozvěděl v souvislosti s výkonem své
funkce, ledaže by byl této povinnosti zproštěn zvláštním právním
předpisem nebo osobou k tomu povolanou.
(2) Soudce může zprostit povinnosti mlčenlivosti z vážných důvodů
předseda soudu; jde-li o předsedu okresního soudu, předseda
příslušného krajského soudu, jde-li o předsedu krajského soudu,
předseda příslušného vrchního soudu, a jde-li o předsedu vrchního
soudu, předseda Nejvyššího soudu. Předsedu Nejvyššího soudu
může z vážných důvodů zprostit povinnosti mlčenlivosti prezident
republiky.
PT
Nadržování
(1) Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu,
aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo
jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta;
pomáhá-li však takto pachateli trestného činu, na který trestní
zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem
mírnějším.
Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti
(1) Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění
původu věci větší hodnoty, která je výnosem z trestné činnosti
spáchané na území České republiky nebo v cizině, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo z nedbalosti ukryje, na sebe nebo na
jiného převede, přechovává nebo užívá věc větší hodnoty, která je
výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky
nebo v cizině jinou osobou.
(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 proto, že porušil
důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání,
postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze 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.
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141/1961
ve znění
178/2018

Článek 20

§ 8 odst. 7

Ochrana osobních údajů
Při provádění této směrnice členské státy zajistí, aby byly osobní údaje
chráněny a mohly být zpracovávány pouze v souladu s rámcovým
rozhodnutím Rady 2008/977/SVV1 a se zásadami stanovenými v
Úmluvě Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované
zpracování osobních údajů ze dne 28. ledna 1981 a v jejím dodatkovém
protokolu.
Přístup k těmto údajům je omezen, aniž jsou dotčena práva subjektů
údajů. Přístup k těmto údajům mohou mít pouze oprávněné osoby.

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci
pocházející ze zvlášť závažného zločinu,
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.
(7) Každý je povinen zachovávat mlčenlivost o všem, co se
dozvěděl v souvislosti se součinností požadovanou podle odstavců
1 až 3; povinností mlčenlivosti není vázán pro účely řízení před
soudem nebo jiným orgánem, a to v rozsahu nezbytném pro
ochranu jeho práv nebo pro výkon jeho povinností. O této
povinnosti a o následcích spojených s jejím porušením musí být
poučen.
PT

104/2013

§ 16 odst. 1

104/2013

§ 16 odst. 2

104/2013
ve znění
111/2019

§ 16 odst. 3

Ochrana osobních údajů předaných z České republiky
(1) Vyžaduje-li to povaha osobních údajů, jež mají být předány do
jiného členského státu nebo státu přidruženého mezinárodní
smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen
„přidružený stát“), a je-li to proveditelné, je třeba k nim připojit
dostupné informace umožňující tomuto státu zhodnotit jejich
přesnost.
(2) Zjistí-li orgán České republiky, který předal osobní údaje do
jiného členského státu nebo přidruženého státu, že předané osobní
údaje jsou nepřesné nebo nebyly předány v souladu s tímto
zákonem nebo zákonem o ochraně osobních údajů, vyrozumí o této
skutečnosti příslušný orgán státu, kterému takové údaje předal.
(3) Stanoví-li právní předpis zvláštní podmínky pro zpracování
osobních údajů, je třeba informovat příjemce o těchto podmínkách
a o nutnosti je dodržet; mají-li být osobní údaje předány do jiného
členského státu nebo přidruženého státu, orgán České republiky,
který osobní údaje předává, nepoužije vůči takovému příjemci jiné
podmínky než ty, které platí pro obdobné předávání údajů mezi
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104/2013
ve znění
111/2019

§ 16 odst. 4

104/2013
ve znění
111/2019

§ 16 odst. 5

104/2013
ve znění
111/2019

§ 17 odst. 1

104/2013
ve znění
111/2019

§ 17 odst. 2

104/2013
ve znění
111/2019

§ 17 odst. 3

104/2013
ve znění
111/2019

§ 18 odst. 1

104/2013

§ 18 odst. 2

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

subjekty v České republice.
(4) Považuje-li to za potřebné z hlediska ochrany osobních údajů,
může orgán České republiky spolu s předáním osobních údajů do
jiného členského státu nebo přidruženého státu požadovat, aby byly
dodrženy lhůty pro uchovávání osobních údajů stanovené právním
řádem České republiky.
(5) Z důvodu ohrožení splnění účelu trestního řízení, ochrany
života nebo zdraví osob nebo z jiných závažných důvodů může
orgán České republiky spolu s předáním osobních údajů do jiného
členského státu nebo přidruženého státu požádat orgán tohoto státu,
aby osoba, jíž se tyto údaje týkají, byla o jejich předání nebo jiném
zpracování informována pouze s předchozím souhlasem orgánu
České republiky.
Ochrana osobních údajů předaných do České republiky
(1) Informoval-li orgán jiného členského státu nebo přidruženého
státu při předání osobních údajů do České republiky o zvláštních
podmínkách pro zpracování osobních údajů a o nutnosti je dodržet,
musí být tyto podmínky dodrženy.
(2) Požádal-li orgán jiného členského státu nebo přidruženého státu
při předání osobních údajů orgánu České republiky o to, aby
subjekt údajů nebyl o jejich předání nebo o jiném zpracování
informován, lze jej informovat pouze s předchozím souhlasem
orgánu tohoto státu. .
(3) Informoval-li orgán jiného členského státu nebo přidruženého
státu příslušný orgán České republiky o tom, že došlo k předání
nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů nebo k předání
osobních údajů v rozporu se zákonem, příslušný orgán České
republiky osobní údaje opraví, vymaže nebo omezí jejich
zpracování zvláštním označením.
Předání osobních údajů do jiného státu, který není členským
státem nebo přidruženým státem, nebo mezinárodním
organizacím
(1) Orgán České republiky může i bez žádosti předat osobní údaje
příslušnému orgánu státu, který není členským státem nebo
přidruženým státem, nebo mezinárodní organizaci, je-li to nezbytné
pro předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, trestní
řízení nebo zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti;
příslušným orgánem se rozumí orgán příslušný pro předcházení,
vyhledávání a odhalování trestné činnosti, trestní řízení nebo
zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti.
(2) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci, kterým mají být

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

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

32014L0041.doc

str. 37 z 66

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,
odst., písm., atd.)

32014L0041
Lhůta pro implementaci:
22. 5. 2017
Úřední věstník
L 130 2014 Gestor
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014
o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
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ve znění
111/2019

104/2013
ve znění
111/2019

§ 18 odst. 3

104/2013
ve znění
111/2019

§ 18 odst. 4

104/2013
ve znění
111/2019

§ 19 odst. 1

104/2013
ve znění

§ 19 odst. 2

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

podle odstavce 1 předány osobní údaje, vztahuje rozhodnutí orgánu
Evropské unie o zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních
údajů vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie, odstavce 3 až
5 se nepoužijí, ledaže orgán Evropské unie rozhodne, že
odpovídající úroveň ochrany již není zajištěna.
(3) Orgán České republiky může k účelům uvedeným v odstavci 1
předat osobní údaje příslušným orgánům podle odstavce 1, pokud
přijaly nezbytná opatření pro zajištění ochrany osobních údajů ve
formě obecně závazného právního předpisu nebo jiným způsobem.
Byla-li nezbytná opatření pro zajištění ochrany osobních údajů ve
státu nebo mezinárodní organizaci, kterým mají být podle odstavce
1 předány osobní údaje, přijata jiným způsobem než ve formě
právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, orgán České
republiky informuje Úřad pro ochranu osobních údajů o kategoriích
předání a uchová informace o čase, příjemci a důvodech předání,
jakož i o dotčených osobních údajích.
(4) Není-li splněna podmínka podle odstavce 3 věty první, může
orgán České republiky předat osobní údaje příslušným orgánům
podle odstavce 1, pokud je to nezbytné
a) pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
osoby,
b) pro ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů, dal-li k předání
podnět nebo lze-li jeho prospěch důvodně předpokládat,
c) k předejití bezprostředního a závažného ohrožení veřejné
bezpečnosti a vnitřního pořádku v cizím státu,
d) pro plnění konkrétního úkolu pro účely uvedené v odstavci 1,
nebo
e) pro ochranu konkrétních právních nároků v souvislosti s účely
uvedenými v odstavci 1.
Předání osobních údajů příjemcům usazeným v jiném státě,
který není členským státem nebo přidruženým státem (1) Je-li
to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu při předcházení,
vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, trestním řízení nebo
při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti, může orgán České
republiky předat osobní údaje jakékoli osobě do státu uvedeného v
§ 18 odst. 1 nebo orgánu tohoto státu, pokud
a) zájem na ochraně základních práv a svobod subjektu údajů
nepřevažuje nad veřejným zájmem na splnění takového úkolu a
b) předání příslušnému orgánu podle § 18 odst. 1 by nevedlo ke
včasnému a řádnému splnění takového úkolu.
(2) Orgán České republiky bez zbytečného odkladu informuje
příslušný orgán podle § 18 odst. 1 o předání podle odstavce 1,
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Ustanovení (§, odst.,
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111/2019
104/2013
ve znění
111/2019

Článek 21 odst. 1

§ 19 odst. 3

104/2013
ve znění
111/2019
104/2013

§ 19 odst. 4

104/2013

§ 20 odst. 2

104/2013

§ 20 odst. 3

104/2013

§ 20 odst. 4

Náklady
104/2013
1. Nestanoví-li tato směrnice jinak, veškeré náklady vzniklé na území ve znění
vykonávajícího státu, které souvisejí s výkonem evropského 178/2018
vyšetřovacího příkazu, nese vykonávající stát.

§ 20 odst. 1

§ 373

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

ledaže by to vedlo k průtahům nebo obtížím.
(3) Orgán České republiky informuje osobu nebo orgán státu
uvedeného v § 18 odst. 1, kterým byly osobní údaje předány, o
účelech, pro které lze takové osobní údaje v případě nutnosti
zpracovávat.
(4) Orgán České republiky informuje o předání podle odstavce 1
Úřad pro ochranu osobních údajů a zaznamená čas a důvod předání
a informace o příjemci a předaných osobních údajích.
Souhlas s použitím informací
(1) Informace získané v rámci spolupráce policejních orgánů z
jiného členského státu nebo přidruženého státu mohou být použity
jako důkaz v trestním řízení jen na základě souhlasu příslušného
orgánu tohoto státu. K vyžádání takového souhlasu je oprávněn
státní zástupce a po podání obžaloby soud; přitom postupuje
přiměřeně podle ustanovení části třetí hlavy I dílu 1. Vyžádání
souhlasu není třeba, jestliže příslušný orgán tohoto státu souhlas
udělil již v okamžiku předání informací, nebo jestliže podle
právního řádu tohoto státu není takového souhlasu třeba.
(2) K použití informací poskytnutých v rámci spolupráce
policejních orgánů do jiného členského státu nebo přidruženého
státu jako důkazu v trestním řízení je třeba souhlasu justičního
orgánu. Pro udělení souhlasu přiměřeně platí ustanovení části třetí
hlavy I dílu 2. K udělení souhlasu je příslušný krajský soud, a je-li
v cizím státu vedeno přípravné řízení, krajské státní zastupitelství, v
jehož obvodu má sídlo policejní orgán, který informace opatřil.
(3) Souhlas podle odstavce 2 nelze udělit, pokud
a) použití takových informací jako důkazu by bylo v trestním
řízení v České republice vyloučeno, nebo
b) hrozí, že by použitím takových informací jako důkazu bylo
zmařeno trestní řízení vedené v České republice nebo by byl vážně
ohrožen jiný důležitý zájem.
(4) Informace získané nebo poskytnuté v rámci spolupráce mezi
správními orgány České republiky a orgány cizího státu lze použít
jako důkaz v trestním řízení pouze za podmínek stanovených
mezinárodní smlouvou. Podle odstavců 1 až 3 se postupuje
obdobně i v případě informací získaných nebo poskytnutých v
rámci spolupráce mezi správními orgány České republiky a orgány
cizího státu, umožňuje-li takový postup mezinárodní smlouva.
Náklady
PT
Náklady spojené s výkonem evropského vyšetřovacího příkazu
nese Česká republika. Pokud justiční orgán považuje tyto náklady
za mimořádně vysoké, postupuje se obdobně podle § 55. (1)
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2. Pokud má vykonávající orgán za to, že náklady na výkon evropského 104/2013
vyšetřovacího příkazu mohou být považovány za mimořádně vysoké,
může konzultovat s vydávajícím orgánem, zda a jakým způsobem by
mohly být tyto náklady sdíleny nebo evropský vyšetřovací příkaz
změněn.
Vydávající orgán je vykonávajícím orgánem předem informován o
podrobnostech týkajících se části nákladů, která je považována za
mimořádně vysokou.
104/2013

104/2013
ve znění
178/2018

Článek 21 odst. 3

9534
3. Ve výjimečných případech, kdy nelze dosáhnout shody ohledně 104/2013
nákladů uvedených v odstavci 2, může vydávající orgán rozhodnout, že: ve znění
178/2018
a) evropský vyšetřovací příkaz zcela nebo zčásti vezme zpět;
b) evropský vyšetřovací příkaz ponechá v platnosti a ponese část
nákladů, která je považována za mimořádně vysokou.
104/2013

Článek 22 odst. 1

9534
Dočasné předávání osob ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí 104/2013
svobody do vydávajícího státu za účelem provedení vyšetřovacího ve znění
úkonu
178/2018
1. Evropský vyšetřovací příkaz může být vydán za účelem dočasného
předání osoby, která se nachází ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí
svobody ve vykonávajícím státě, za účelem provedení vyšetřovacího
úkonu ke shromáždění důkazů, při němž se vyžaduje přítomnost této
osoby na území vydávajícího státu, za podmínky, že bude vrácena ve
lhůtě stanovené vykonávajícím státem.

§ 46

§ 55

§ 373

§ 376 písm. h)

§ 46

§ 381 odst. 1

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

Náklady vzniklé orgánům České republiky při provádění úkonů
mezinárodní justiční spolupráce nese Česká republika.
Žádá-li justiční orgán cizozemský orgán o provedení úkonu právní PT
pomoci a cizozemský orgán považuje náklady spojené s
provedením požadovaného úkonu za nepřiměřené jeho účelu nebo z
jiných důvodů, na základě žádosti justičního orgánu dohodne
ministerstvo s cizozemským orgánem, jak budou tyto náklady
uhrazeny, nebo jiné vhodné opatření.
Žádá-li cizozemský orgán o provedení úkonu právní pomoci na
území České republiky a náklady spojené s provedením
požadovaného úkonu by byly zjevně nepřiměřené jeho účelu,
dohodne ministerstvo s cizozemským orgánem, jak budou tyto
náklady uhrazeny, nebo jiné vhodné opatření.
Náklady
Náklady spojené s výkonem evropského vyšetřovacího příkazu
nese Česká republika. Pokud justiční orgán považuje tyto náklady
za mimořádně vysoké, postupuje se obdobně podle § 55.
Odvolání evropského vyšetřovacího příkazu
PT
Justiční orgán může evropský vyšetřovací příkaz zcela nebo zčásti
odvolat, pokud
h) nedojde k dohodě s orgánem jiného členského státu ohledně
úhrady nákladů, které orgán jiného členského státu považuje za
mimořádně vysoké, nebo
Žádá-li justiční orgán cizozemský orgán o provedení úkonu právní
pomoci a cizozemský orgán považuje náklady spojené s
provedením požadovaného úkonu za nepřiměřené jeho účelu nebo z
jiných důvodů, na základě žádosti justičního orgánu dohodne
ministerstvo s cizozemským orgánem, jak budou tyto náklady
uhrazeny, nebo jiné vhodné opatření.
Dočasné převzetí osoby z jiného členského státu
PT
(1) Justiční orgán může vydat evropský vyšetřovací příkaz také za
účelem dočasného převzetí osoby nacházející se v jiném členském
státu ve vazbě, ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody
k provedení úkonu trestního řízení za účelem opatření důkazu,
nemá-li tato osoba v trestním řízení, pro které má být dočasně
předána, postavení podezřelého nebo obviněného. V takovém
případě uvede, pro které úkony, na jakou dobu a z jakých důvodů je
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Článek 22 odst. 2

2. Kromě důvodů pro odmítnutí uznání nebo výkonu podle článku 11 104/2013
lze výkon evropského vyšetřovacího příkazu rovněž odmítnout, pokud: ve znění
a) osoba ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody nesouhlasí nebo
178/2018
b) by předání mohlo prodloužit trvání její vazby nebo výkonu trestu
odnětí svobody.

§ 382 odst. 1

Článek 22 odst. 3

3. Aniž je dotčen odst. 2 písm. a), pokud to vykonávající stát s ohledem 141/1961
na věk nebo fyzický či duševní stav osoby ve vazbě či ve výkonu trestu 55/2017
odnětí svobody považuje za nezbytné, poskytne se možnost vyjádřit se k
dočasnému předání zákonnému zástupci dané osoby.

§ 42 odst. 3

141/1961
55/2017

§ 45 odst. 1

89/2012

§ 62

89/2012

§ 892 odst. 1

Článek 22 odst. 4

4. V případech uvedených v odstavci 1 se průvoz osoby ve vazbě či ve 104/2013
výkonu trestu odnětí svobody přes území třetího členského státu (dále
jen „členský stát průvozu“) povolí na žádost, ke které se připojí všechny
potřebné doklady.

§ 141

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

účast osoby nezbytná.
Dočasné předání osoby do jiného členského státu
PT
(1) Důvodem pro odmítnutí výkonu evropského vyšetřovacího
příkazu vydaného orgánem jiného členského státu, na jehož základě
má být osoba nacházející se ve vazbě, ve výkonu nepodmíněného
trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného
se zbavením osobní svobody na území České republiky, která nemá
v trestním řízení vedeném v jiném členském státě, pro které má být
dočasně předána, postavení podezřelého nebo obviněného, dočasně
předána do jiného členského státu k provedení úkonu trestního
řízení za účelem opatření důkazu, je kromě důvodů uvedených v §
365 také skutečnost, že tato osoba s dočasným předáním
nesouhlasí.
(3) Není-li zúčastněná osoba plně svéprávná nebo je-li omezena ve PT
svéprávnosti, vykonává její práva podle tohoto zákona její 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 zúčastněná osoba je
právnickou osobou a nemá osobu způsobilou činit úkony v řízení.
(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.
V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku
opatrovníka. Při výběru opatrovníka přihlédne soud k přáním
opatrovance, k jeho potřebě i k podnětům osob opatrovanci
blízkých, sledují-li jeho prospěch, a dbá, aby výběrem opatrovníka
nezaložil nedůvěru opatrovance k opatrovníkovi.
(1) Rodiče mají povinnost a právo zastupovat dítě při právních
jednáních, ke kterým není právně způsobilé.
(1) K podání žádosti o povolení průvozu přes území třetího státu v PT
souvislosti s
a) vyžádáním osoby z cizího státu do České republiky,
b) převzetím osoby, kterou cizí stát předává orgánům České
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104/2013
ve znění
178/2018

§ 381 odst. 6

5. Vydávající a vykonávající členský stát se dohodnou na praktických 104/2013
opatřeních souvisejících s dočasným předáním dané osoby, včetně ve znění
zvláštních podmínek vazby či výkonu trestu odnětí svobody ve 178/2018
vydávajícím státě, a na datech, k nimž musí být předána z území
vykonávajícího státu a navrácena zpět na jeho území, a zároveň zajistí,
aby byl zohledněn fyzický a duševní stav dotyčné osoby a úroveň
bezpečnosti vyžadovaná ve vydávajícím státě.

§ 381 odst. 4

104/2013
ve znění
178/2018

§ 382 odst. 3

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

republiky, aniž rozhodl o jejím vydání,
c) žádostí soudu o právní pomoc,
d) předáním trestního řízení z České republiky do cizího státu po
podání obžaloby, nebo
e) převzetím odsouzeného z cizího státu do České republiky
je příslušné ministerstvo.
(2) K podání žádosti o povolení průvozu přes území třetího státu v
souvislosti s
a) žádostí státního zastupitelství o právní pomoc,
b) převzetím trestního řízení z cizího státu do České republiky,
nebo
c) předáním trestního řízení z České republiky do cizího státu před
podáním obžaloby
je příslušné Nejvyšší státní zastupitelství.
(3) Justiční orgán poskytne ústřednímu orgánu na jeho žádost a v
jím stanovené lhůtě podklady potřebné k podání žádosti o průvoz,
včetně překladů písemností do jazyka přijímaného třetím státem.
Nesnese-li věc odkladu, může ústřední orgán opatřit nezbytné
písemnosti překladem do jazyka přijímaného třetím státem.
Dočasné převzetí osoby z jiného členského státu
(6) Na žádost o povolení průvozu přes území třetího státu
v souvislosti s převzetím osoby, kterou jiný členský stát předává
orgánům České republiky na základě evropského vyšetřovacího
příkazu, se obdobně použije část třetí hlava V díl 1.
Dočasné převzetí osoby z jiného členského státu
PT
(4) Na postup při dočasném převzetí osoby se jinak obdobně
použije § 69 odst. 2 až 5.

Dočasné předání osoby do jiného členského státu
(3) Na postup při dočasném předání osoby se jinak obdobně použije
§ 70 odst. 2 až 5.
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Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

104/2013

§ 69 odst. 2

(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.

104/2013

§ 69 odst. 3

(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.

6. Předávaná osoba zůstane na území vydávajícího státu, případně na 104/2013
území členského státu průvozu, ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí
svobody v souvislosti s činy nebo rozsudky vedoucími k jejímu
umístění do vazby nebo výkonu trestu ve vykonávajícím státě, pokud
vykonávající stát nepožádá o její propuštění.

§ 69 odst. 2

104/2013

§ 69 odst. 5

(2) Jestliže cizí stát povolí dočasné předání osoby, rozhodne soudce PT
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.
(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.
(4) Na postup při dočasném převzetí osoby se jinak obdobně
použije § 69 odst. 2 až 5.

104/2013
ve znění
178/2018
7. Doba, po kterou je tato osoba ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí 104/2013
svobody na území vydávajícího členského státu, se započítává do doby
trvání vazby či výkonu trestu odnětí svobody, které dotyčná osoba
vykonává nebo má vykonat na území vykonávajícího státu.
8. Aniž je dotčen odstavec 6, předávaná osoba nesmí být trestně stíhána 104/2013
ani zadržena nebo jinak omezena na osobní svobodě ve vydávajícím ve znění
státě pro činy spáchané nebo rozsudky vynesené před opuštěním území 178/2018
vykonávajícího státu a neuvedené v evropském vyšetřovacím příkazu.

§ 381 odst. 4

§ 70 odst. 3

(3) Dočasné předání nepřerušuje výkon vazby, nepodmíněného PT
trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se
zbavením osobní svobody v České republice.

§ 381 odst. 2

Dočasné převzetí osoby z jiného členského státu
PT
(2) Dočasně převzatá osoba nemůže být zbavena osobní svobody
ani proti ní nemůže být vedeno trestní stíhání ani na ní vykonán
trest nebo ochranné opatření pro jiný skutek spáchaný před

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 22 odst. 9

9. Imunita uvedená v odstavci 8 zaniká, pokud předávaná osoba, která 104/2013
měla možnost opustit území během 15 po sobě jdoucích dní ode dne, ve znění
178/2018
kdy její přítomnost již nebyla vydávajícími orgány vyžadována,
a) na daném území nicméně zůstala nebo
b) se na dané území po předchozím opuštění vrátila.

§ 381 odst. 2

Článek 22 odst. 10

10. Náklady plynoucí z uplatňování tohoto článku jsou hrazeny v
souladu s článkem 21, s výjimkou nákladů vzniklých v souvislosti s
předáním osoby do vydávajícího státu a z vydávajícího státu, které nese
tento stát.
Dočasné předávání osob ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí
svobody do vykonávajícího státu za účelem provedení vyšetřovacího
úkonu
1. Evropský vyšetřovací příkaz lze vydat v případě dočasného předání
osoby ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody ve vydávajícím státě
za účelem provedení vyšetřovacího úkonu ke shromáždění důkazů a při
němž se požaduje přítomnost této osoby na území vykonávajícího státu.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 381 odst. 5

104/2013
ve znění
178/2018

§ 382 odst. 4

2. Ustanovení čl. 22 odst. 2 písm. a) a odst. 3 až 9 se použijí obdobně na 104/2013
dočasné předávání osob podle tohoto článku.
ve znění
178/2018

§ 381 odst. 7

Článek 23 odst. 1

Článek 23 odst. 2

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

dočasným předáním, než který je uveden v evropském
vyšetřovacím příkazu, ledaže tato osoba
a) opustila území České republiky a dobrovolně se vrátila zpět
nebo byla na území České republiky dopravena zákonným
způsobem, nebo
b) zdržuje se na území České republiky po uplynutí 15 dnů po
svém propuštění z vazby, ačkoli měla možnost území České
republiky opustit.
Dočasné převzetí osoby z jiného členského státu
PT
(2) Dočasně převzatá osoba nemůže být zbavena osobní svobody
ani proti ní nemůže být vedeno trestní stíhání ani na ní vykonán
trest nebo ochranné opatření pro jiný skutek spáchaný před
dočasným předáním, než který je uveden v evropském
vyšetřovacím příkazu, ledaže tato osoba
a) opustila území České republiky a dobrovolně se vrátila zpět
nebo byla na území České republiky dopravena zákonným
způsobem, nebo
b) zdržuje se na území České republiky po uplynutí 15 dnů po
svém propuštění z vazby, ačkoli měla možnost území České
republiky opustit.
Dočasné převzetí osoby z jiného členského státu
PT
(5) Náklady spojené s dočasným převzetím osoby a jejím vrácením
do jiného členského státu nese Česká republika.
Dočasné předání osoby do jiného členského státu
PT
(4) Justiční orgán může vydat evropský vyšetřovací příkaz také za
účelem dočasného předání osoby nacházející se ve vazbě, ve
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného
opatření spojeného se zbavením osobní svobody na území České
republiky do jiného členského státu k provedení úkonu právní
pomoci za účelem opatření důkazu pro trestní řízení vedené
v České republice; odstavec 2, § 70 odst. 2 až 5 a § 381 odst. 6
se použijí přiměřeně. Dočasně předat nelze osobu, která
s dočasným předáním nesouhlasí. Náklady spojené s dočasným
předáním osoby a jejím vrácením do České republiky nese v tomto
případě Česká republika.
Dočasné převzetí osoby z jiného členského státu
PT
(7) Ustanovení odstavců 2 až 4 a § 382 odst. 1 se přiměřeně užijí na
dočasné převzetí osoby nacházející se v jiném členském státu ve
vazbě, ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo
ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody na

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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3. Náklady plynoucí z uplatňování tohoto článku jsou hrazeny v souladu
s článkem 21, s výjimkou nákladů vzniklých v souvislosti s předáním
dotyčné osoby do vykonávajícího státu a z vykonávajícího státu, které
nese vydávající stát.
Výslech za použití videokonference nebo jiného audiovizuálního
přenosu
1. Nachází-li se osoba na území vykonávajícího státu a má-li být tato
osoba vyslechnuta jako svědek nebo znalec příslušnými orgány
vydávajícího státu, může vydávající orgán vydat evropský vyšetřovací
příkaz za účelem provedení výslechu svědka nebo znalce
prostřednictvím videokonference nebo jiného audiovizuálního přenosu v
souladu s odstavci 5 až 7.
Vydávající orgán může rovněž vydat evropský vyšetřovací příkaz za
účelem provedení výslechu podezřelé nebo obviněné osoby
prostřednictvím videokonference nebo jiného audiovizuálního přenosu.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 381 odst. 5

104/2013
ve znění
178/2018

§ 383 odst. 1

Článek 24 odst. 2

2. Kromě důvodů pro odmítnutí uznání nebo výkonu podle článku 11 104/2013
lze výkon evropského vyšetřovacího příkazu rovněž odmítnout, pokud: ve znění
a) podezřelá nebo obviněná osoba nesouhlasí nebo
178/2018
b) provedení takového vyšetřovacího úkonu by v konkrétním případě
bylo v rozporu se základními zásadami práva vykonávajícího státu.

§ 384 odst. 2

Článek 24 odst. 3

3. Vydávající a vykonávající orgán se dohodnou na praktických 104/2013
opatřeních. Poté, co se uvedené orgány dohodnou na těchto opatřeních,
vykonávající orgán:
a) předvolá dotčeného svědka nebo znalce, s uvedením času a místa
výslechu;
b) předvolá podezřelou nebo obviněnou osobu k výslechu v souladu s
pravidly stanovenými právem vykonávajícího státu a informuje tuto
osobu o jejích právech podle práva vydávajícího státu ve lhůtě, jež jí

§ 58 odst. 4

Článek 24 odst. 1

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

základě evropského vyšetřovacího příkazu vydaného orgánem
jiného členského státu k provedení úkonu právní pomoci za účelem
opatření důkazu pro trestní řízení vedené v tomto členském státu.
Náklady spojené s výkonem evropského vyšetřovacího příkazu
nese Česká republika, s výjimkou nákladů spojených s dočasným
převzetím osoby a jejím vrácením do jiného členského státu.
Dočasné převzetí osoby z jiného členského státu
PT
(5) Náklady spojené s dočasným převzetím osoby a jejím vrácením
do jiného členského státu nese Česká republika.
Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení a PT
telefonu v jiném členském státu
(1) Justiční orgán může vydat evropský vyšetřovací příkaz také za
účelem zajištění provedení výslechu prostřednictvím
a) videokonferenčního zařízení, jde-li o podezřelého,
obviněného, svědka nebo znalce nacházejícího se na území jiného
členského státu, nebo
b) telefonu, jde-li o svědka nebo znalce nacházejícího se na
území jiného členského státu a není-li vhodné nebo možné, aby tato
osoba byla vyslechnuta v České republice, nebo prostřednictvím
videokonferenčního zařízení v jiném členském státu.
Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení a telefonu PT
v České republice
(2) Důvodem pro odmítnutí výkonu evropského vyšetřovacího
příkazu vydaného orgánem jiného členského státu, na jehož základě
má být proveden výslech podezřelého, obviněného, svědka nebo
znalce nacházejícího se na území České republiky orgánem jiného
členského státu prostřednictvím videokonferenčního zařízení, je
kromě důvodů uvedených v § 365 také skutečnost, že
a) má být takto vyslechnut podezřelý nebo obviněný, který s
tímto způsobem provedení výslechu nesouhlasí, nebo
b) provedení výslechu tímto způsobem by v daném případě bylo
v rozporu se základními právními zásadami České republiky.
(4) Na předvolání vyslýchaných osob, přibrání tlumočníka a na PT
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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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umožní účinný výkon jejího práva na obhajobu;
c) zajistí zjištění totožnosti vyslýchané osoby.

Článek 24 odst. 4

104/2013

§ 58 odst. 5

104/2013
ve znění
178/2018

§ 383 odst. 2

104/2013
ve znění
178/2018

§ 384 odst. 3

104/2013
ve znění
178/2018

§ 384 odst. 4

104/2013
ve znění
178/2018

§ 384 odst. 5

104/2013
ve znění
178/2018
4. Pokud v souvislosti s konkrétním případem vykonávající orgán nemá 104/2013
přístup k technickým prostředkům pro výslech prostřednictvím ve znění
videokonference, může mu vydávající stát na základě vzájemné dohody 178/2018
dát tyto prostředky k dispozici.

§ 384 odst. 6

§ 383 odst. 2

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

(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
Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení a
telefonu v jiném členském státu
(2) Justiční orgán dohodne s orgánem jiného členského státu
potřebná opatření spojená s výslechem osoby, včetně případných
opatření na její ochranu. Pokud jiný členský stát nemá k dispozici
vhodné videokonferenční zařízení, justiční orgán s ním může
dohodnout, že mu je pro účely provedení výslechu zapůjčí. Je-li při
výslechu potřebná přítomnost tlumočníka, justiční orgán požádá
orgán jiného členského státu o jeho zajištění.
Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení a
telefonu v České republice
(3) Justiční orgán dohodne s orgánem jiného členského státu
potřebná opatření spojená s výslechem osoby prostřednictvím
videokonferenčního zařízení nebo telefonu, včetně případných
opatření na její ochranu.
(4) Má-li být vyslechnut podezřelý nebo obviněný, justiční orgán
jej k výslechu předvolá tak, aby mu byla poskytnuta přiměřená
lhůta k výkonu jeho práv na právní pomoc nebo obhajobu, a spolu s
předvoláním k výslechu ho poučí o jeho právech podle práva jiného
členského státu.
(5) Justiční orgán je při výslechu přítomen a dbá na to, aby v jeho
průběhu nebyly porušeny základní právní zásady České republiky.
V případě jejich porušení výslech přeruší a přijme opatření, aby
výslech dále probíhal v souladu s těmito zásadami, případně
výslech ukončí.
(6) Na výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení nebo
telefonu se jinak obdobně použije § 58 odst. 4, 5, 7 a 8.
(2) Justiční orgán dohodne s orgánem jiného členského státu PT
potřebná opatření spojená s výslechem osoby, včetně případných
opatření na její ochranu. Pokud jiný členský stát nemá k dispozici
vhodné videokonferenční zařízení, justiční orgán s ním může
dohodnout, že mu je pro účely provedení výslechu zapůjčí. Je-li při
výslechu potřebná přítomnost tlumočníka, justiční orgán požádá
orgán jiného členského státu o jeho zajištění.
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Vyhodnoce
ní *

PT

5. Pro výslech za použití videokonference nebo jiného audiovizuálního 104/2013
přenosu platí tato pravidla:
a) při výslechu je přítomen příslušný orgán vykonávajícího státu,
kterému je v případě potřeby k dispozici tlumočník; tento orgán rovněž
odpovídá za zjištění totožnosti vyslýchané osoby a za dodržování
základních zásad práva vykonávajícího státu.
Pokud se vykonávající orgán domnívá, že během výslechu byly
porušeny základní zásady práva vykonávajícího státu, přijme
neprodleně nezbytná opatření, aby se zajistilo, že výslech bude
pokračovat v souladu s uvedenými zásadami;
b) příslušné orgány vydávajícího a vykonávajícího státu se případně
dohodnou na opatřeních k ochraně vyslýchané osoby;
c) výslech vede příslušný orgán vydávajícího státu v souladu s jeho
vnitrostátními právními předpisy svého státu buď přímo, nebo probíhá
pod jeho vedením;
d) na žádost vydávajícího státu nebo vyslýchané osoby zajistí
vykonávající stát, aby měla vyslýchaná osoba v případě potřeby k
dispozici tlumočníka;
e) podezřelé nebo obviněné osoby jsou před výslechem informovány o
svých procesních právech podle práva vykonávajícího a vydávajícího
státu, včetně práva odepřít výpověď. Svědci a znalci mohou uplatnit své
právo odepřít výpověď podle práva vykonávajícího nebo vydávajícího
státu a jsou o tomto právu před výslechem informováni.
104/2013

§ 58 odst. 7

(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.

§ 58 odst. 8

141/1961
265/2001

§ 2 odst. 14

141/1961
265/2001
384/2008
105/2013

§ 28 odst. 1

(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.
(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 uvedené, že
ho ovládá.
(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 24 odst. 7

Článek 25 odst. 1

8767
6. Aniž jsou dotčena opatření, která byla dohodnuta pro ochranu osob, 104/2013
vypracuje vykonávající orgán po skončení výslechu protokol s
uvedením dne a místa konání výslechu, totožnosti vyslýchané osoby,
totožnosti a funkcí všech ostatních osob vykonávajícího státu
zúčastněných na výslechu, složených přísah a technických podmínek, za
kterých se výslech konal. Tento protokol předá vykonávající orgán
vydávajícímu orgánu.
104/2013
ve znění
178/2018
7. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že je-li 104/2013
osoba vyslýchána podle tohoto článku na jeho území, a přestože má
povinnost vypovídat, výpověď odepře nebo vypovídá nepravdivě,
použijí se jeho vnitrostátní právní předpisy stejně, jako kdyby výslech
probíhal při vnitrostátním řízení.
104/2013
ve znění
178/2018
Výslech za použití telefonní konference
104/2013
1. Nachází-li se osoba na území jednoho členského státu a má-li být ve znění
vyslechnuta jako svědek nebo znalec příslušnými orgány jiného 178/2018
členského státu, může vydávající orgán tohoto jiného členského státu v
případě, že není vhodné nebo možné, aby se tato osoba dostavila k
výslechu na jeho území osobně, a po posouzení dalších vhodných
prostředků vydat evropský vyšetřovací příkaz s cílem vyslechnout
svědka nebo znalce za použití telefonní konference v souladu s

§ 28 odst. 5

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

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.
(5) Práva uvedená v odstavcích 1 a 4 náleží i podezřelému.

§ 384 odst. 5

Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení a
telefonu v jiném členském státu
(5) Justiční orgán je při výslechu přítomen a dbá na to, aby v jeho
průběhu nebyly porušeny základní právní zásady České republiky.
V případě jejich porušení výslech přeruší a přijme opatření, aby
výslech dále probíhal v souladu s těmito zásadami, případně
výslech ukončí.

§ 58 odst. 4

(4) Na předvolání vyslýchaných osob, přibrání tlumočníka a na PT
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.

§ 384 odst. 6

(6) Na výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení nebo
telefonu se jinak obdobně použije § 58 odst. 4, 5, 7 a 8.

§ 58 odst. 7

(7) Vyslýchaná osoba může využít svého práva odepřít výpověď PT
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.

§ 384 odst. 6

(6) Na výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení nebo
telefonu se jinak obdobně použije § 58 odst. 4, 5, 7 a 8.

§ 383 odst. 1

Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení a
PT
telefonu v jiném členském státu
(1) Justiční orgán může vydat evropský vyšetřovací příkaz také za
účelem zajištění provedení výslechu prostřednictvím
a) videokonferenčního zařízení, jde-li o podezřelého, obviněného,
svědka nebo znalce nacházejícího se na území jiného členského
státu, nebo
b) telefonu, jde-li o svědka nebo znalce nacházejícího se na území

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 25 odst. 2

2. Pokud není dohodnuto jinak, použije se čl. 24 odst. 3, 5, 6 a 7 104/2013
obdobně na výslech za použití telefonní konference.

§ 58 odst. 4

104/2013

§ 58 odst. 5

104/2013

§ 58 odst. 7

104/2013

§ 58 odst. 8

104/2013
ve znění
178/2018

§ 383 odst. 1

104/2013
ve znění
178/2018

§ 383 odst. 2

104/2013
ve znění
178/2018

§ 384 odst. 3

MSp
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Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

jiného členského státu a není-li vhodné nebo možné, aby tato osoba
byla vyslechnuta v České republice, nebo prostřednictvím
videokonferenčního zařízení v jiném členském státu.
(4) Na předvolání vyslýchaných osob, přibrání tlumočníka a na PT
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.
(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.
Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení a tel
efonu v jiném členském státu
(1) Justiční orgán může vydat evropský vyšetřovací příkaz také za
účelem zajištění provedení výslechu prostřednictvím
a) videokonferenčního zařízení, jde-li o podezřelého, obviněného,
svědka nebo znalce nacházejícího se na území jiného členského
státu, nebo
b) telefonu, jde-li o svědka nebo znalce nacházejícího se na území
jiného členského státu a není-li vhodné nebo možné, aby tato osoba
byla vyslechnuta v České republice, nebo prostřednictvím
videokonferenčního zařízení v jiném členském státu.
(2) Justiční orgán dohodne s orgánem jiného členského státu
potřebná opatření spojená s výslechem osoby, včetně případných
opatření na její ochranu. Pokud jiný členský stát nemá k dispozici
vhodné videokonferenční zařízení, justiční orgán s ním může
dohodnout, že mu je pro účely provedení výslechu zapůjčí. Je-li při
výslechu potřebná přítomnost tlumočníka, justiční orgán požádá
orgán jiného členského státu o jeho zajištění.
Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení a
telefonu v České republice
(3) Justiční orgán dohodne s orgánem jiného členského státu

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

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

32014L0041.doc

str. 49 z 66

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,
odst., písm., atd.)

32014L0041
Lhůta pro implementaci:
22. 5. 2017
Úřední věstník
L 130 2014 Gestor
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014
o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)

104/2013
ve znění
178/2018

§ 384 odst .4

104/2013
ve znění
178/2018

§ 384 odst. 5

104/2013
ve znění
178/2018
104/2013

§ 384 odst. 5

141/1961
265/2001
384/2008
105/2013

§ 28 odst. 1

104/2013
ve znění
178/2018

§ 384 odst. 5

§ 2 odst. 14

MSp
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Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

potřebná opatření spojená s výslechem osoby prostřednictvím
videokonferenčního zařízení nebo telefonu, včetně případných
opatření na její ochranu.
(4) Má-li být vyslechnut podezřelý nebo obviněný, justiční orgán
jej k výslechu předvolá tak, aby mu byla poskytnuta přiměřená
lhůta k výkonu jeho práv na právní pomoc nebo obhajobu, a spolu s
předvoláním k výslechu ho poučí o jeho právech podle práva jiného
členského státu.
(5) Justiční orgán je při výslechu přítomen a dbá na to, aby v jeho
průběhu nebyly porušeny základní právní zásady České republiky.
V případě jejich porušení výslech přeruší a přijme opatření, aby
výslech dále probíhal v souladu s těmito zásadami, případně
výslech ukončí.
(6) Na výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení nebo
telefonu se jinak obdobně použije § 58 odst. 4, 5, 7 a 8.
(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 uvedené, že
ho ovládá.
(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.
Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení a
telefonu v jiném členském státu
(5) Justiční orgán je při výslechu přítomen a dbá na to, aby v jeho
průběhu nebyly porušeny základní právní zásady České republiky.
V případě jejich porušení výslech přeruší a přijme opatření, aby

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 26 odst. 1

Informace o bankovních a jiných finančních účtech
104/2013
1. Evropský vyšetřovací příkaz lze vydat za účelem zjištění, zda ve znění
jakákoli fyzická nebo právnická osoba, proti které je vedeno dané trestní 178/2018
řízení, má nebo ovládá jeden nebo více účtů jakéhokoli druhu v
kterékoli bance nacházející se na území vykonávajícího státu, a pokud
ano, za účelem získání veškerých údajů o zjištěných účtech.

§ 385 odst. 1

Článek 26 odst. 2

2. Každý členský stát přijme v souladu s podmínkami stanovenými v 141/1961
tomto článku opatření nezbytná k tomu, aby mohl poskytnout informace 265/2001
uvedené v odstavci 1.
41/2009
301/2016
55/2017

§ 8 odst. 2

Článek 26 odst. 3

3. Pokud tak požaduje evropský vyšetřovací příkaz, vztahují se 141/1961

§ 8 odst. 2

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

výslech dále probíhal v souladu s těmito zásadami, případně
výslech ukončí.
Informace o účtu a transakcích na účtu na území jiného PT
členského státu
(1) Justiční orgán může vydat evropský vyšetřovací příkaz také za
účelem zjištění informace o
a) tom, zda podezřelý nebo obviněný má účet, na kterém jsou
evidovány peněžní prostředky nebo investiční nástroje (dále jen
„účet“) v bance, pobočce zahraniční banky, spořitelním a úvěrním
družstvu nebo finanční instituci ve smyslu jiného právního předpisu
upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (dále
jen „bankovní a finanční instituce“) nacházející se na území jiného
členského státu nebo má dispoziční právo k účtu anebo je jeho
skutečným majitelem, a dalších informací o tomto účtu, nebo
b) transakcích na účtu podezřelého, obviněného nebo jiné osoby
vedeném v bankovní a finanční instituci nacházející se na území
jiného členského státu během určitého časového období, včetně
informací o účtech, ze kterých nebo na které byly tyto transakce
prováděny.
(2) Jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění PT
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.
(2) Jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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informace uvedené v odstavci 1 i na účty, k nimž má osoba, proti níž je 265/2001
vedeno dané trestní řízení, podpisové právo.
41/2009
301/2016
55/2017

Článek 26 odst. 4

4. Povinnost stanovená v tomto článku se uplatní pouze v rozsahu, v 104/2013
jakém banka, u které je účet veden, těmito informacemi disponuje.
ve znění
178/2018

§ 386 odst. 2

Článek 26 odst. 5

5. Vydávající orgán v evropském vyšetřovacím příkazu uvede důvody, 104/2013
pro které se domnívá, že požadované informace by mohly být zásadní ve znění
pro dané trestní řízení, jakož i z jakých důvodů předpokládá, že banky 178/2018
ve vykonávajícím státě vedou tyto účty, a je-li mu to známo, kterých
bank se to může týkat. V evropském vyšetřovacím příkazu vydávající
orgán rovněž uvede veškeré dostupné informace, jež mohou výkon
evropského vyšetřovacího příkazu usnadnit.

§ 385 odst. 2

Článek 26 odst. 6

6. Evropský vyšetřovací příkaz lze rovněž vydat za účelem zjištění, zda
jakákoli fyzická nebo právnická osoba, proti které je vedeno dané trestní
řízení, vlastní jeden nebo více účtů v jakékoli nebankovní finanční
instituci nacházející se na území vykonávajícího státu. Odstavce 3 až 5
se použijí obdobně. Kromě důvodů pro odmítnutí uznání nebo výkonu
podle článku 11 lze výkon evropského vyšetřovacího příkazu v tomto
případě rovněž odmítnout, pokud by provedení vyšetřovacího úkonu

§ 8 odst. 1

141/1961
178/1990
558/1991
292/1993

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

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.
Informace o účtu a transakcích na účtu na území České PT
republiky
(2) Justiční orgán poskytne orgánu jiného členského státu
informace o účtu nebo transakcích na tomto účtu v rozsahu,
v jakém jsou tyto informace bankovní a finanční instituci
nacházející se na území České republiky známé.
Informace o účtu a transakcích na účtu na území jiného
PT
členského státu
(2) Justiční orgán v evropském vyšetřovacím příkazu uvede důvod,
pro který má za to, že informace uvedená v odstavci 1 je důležitá
pro trestní řízení, a všechny dostupné informace, které mohou
výkon příkazu usnadnit; v případě uvedeném v odstavci 1 písm. a)
též důvod, pro který má za to, že účet je veden v bankovní a
finanční instituci v jiném členském státu.
(1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez PT
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.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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L 130 2014 Gestor
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014
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Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
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nebylo povoleno v obdobném vnitrostátním případě.

Článek 27 odst. 1

141/1961
265/2001
41/2009
301/2016
55/2017

§ 8 odst. 2

104/2013
ve znění
178/2018

§ 386 odst. 1

Informace o bankovních operacích a jiných finančních transakcích 104/2013
1. Evropský vyšetřovací příkaz lze vydat za účelem získání údajů o ve znění
konkrétních bankovních účtech a bankovních operacích, provedených 178/2018
během určeného časového období v souvislosti s jedním nebo více
bankovními účty uvedenými v evropském vyšetřovacím příkazu, včetně
údajů o veškerých účtech, ze kterých a na které jsou operace prováděny.

§ 383 odst. 2

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

(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.
Informace o účtu a transakcích na účtu na území České
republiky
(1) Důvodem pro odmítnutí výkonu evropského vyšetřovacího
příkazu vydaného orgánem jiného členského státu za účelem
zjištění informace o účtu nebo transakcích na takovém účtu
vedeném ve finanční instituci ve smyslu jiného právního předpisu
upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
která se nachází na území České republiky, v rozsahu uvedeném v
§ 385 odst. 1, je kromě důvodů uvedených v § 365 také skutečnost,
že by takovou informaci nebylo možné vyžádat pro účely trestního
řízení vedeného v České republice v obdobném vnitrostátním
případě.
Informace o účtu a transakcích na účtu na území jiného PT
členského státu
(1) Justiční orgán může vydat evropský vyšetřovací příkaz také za
účelem zjištění informace o
a) tom, zda podezřelý nebo obviněný má účet, na kterém jsou
evidovány peněžní prostředky nebo investiční nástroje (dále jen
„účet“) v bance, pobočce zahraniční banky, spořitelním a úvěrním

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32014L0041
Lhůta pro implementaci:
22. 5. 2017
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L 130 2014 Gestor
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2. Každý členský stát přijme v souladu s podmínkami stanovenými v 141/1961
tomto článku opatření nezbytná k tomu, aby mohl poskytnout informace 177/2008
55/2017
uvedené v odstavci 1.

9224
3. Povinnost stanovená v tomto článku se uplatní pouze v rozsahu, v 104/2013
jakém banka, u které je účet veden, těmito informacemi disponuje.
ve znění
178/2018

§ 8 odst. 3

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

družstvu nebo finanční instituci ve smyslu jiného právního předpisu
upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (dále
jen „bankovní a finanční instituce“) nacházející se na území jiného
členského státu nebo má dispoziční právo k účtu anebo je jeho
skutečným majitelem, a dalších informací o tomto účtu, nebo
b) transakcích na účtu podezřelého, obviněného nebo jiné osoby
vedeném v bankovní a finanční instituci nacházející se na území
jiného členského státu během určitého časového období, včetně
informací o účtech, ze kterých nebo na které byly tyto transakce
prováděny
(3) Z důvodů uvedených v odstavci 2 může předseda senátu a v PT
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.

§ 386 odst. 2

Informace o účtu a transakcích na účtu na území České
PT
republiky
(2) Justiční orgán poskytne orgánu jiného členského státu
informace o účtu nebo transakcích na tomto účtu v rozsahu,
v jakém jsou tyto informace bankovní a finanční instituci
nacházející se na území České republiky známé.
(2) Justiční orgán v evropském vyšetřovacím příkazu uvede důvod, PT
pro který má za to, že informace uvedená v odstavci 1 je důležitá
pro trestní řízení, a všechny dostupné informace, které mohou
výkon příkazu usnadnit; v případě uvedeném v odstavci 1 písm. a)
též důvod, pro který má za to, že účet je veden v bankovní a
finanční instituci v jiném členském státu.
1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez PT
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.

Článek 27 odst. 4

4. Vydávající orgán v evropském vyšetřovacím příkazu uvede, proč se 104/2013
domnívá, že vyžádané informace jsou důležité pro účely daného ve znění
trestního řízení.
178/2018

§ 385 odst. 2

Článek 27 odst. 5

5. Evropský vyšetřovací příkaz lze rovněž vydat ohledně informací
uvedených v odstavci 1 a týkajících se finančních transakcí
provedených nebankovními finančními institucemi. Odstavce 3 až 4 se
použijí obdobně. Kromě důvodů pro odmítnutí uznání nebo výkonu
podle článku 11 lze výkon evropského vyšetřovacího příkazu v tomto
případě rovněž odmítnout, pokud by provedení vyšetřovacího úkonu
nebylo povoleno v obdobném vnitrostátním případě.

§ 8 odst. 1

141/1961
178/1990
558/1991
292/1993

MSp

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 28 odst. 1

32014L0041
Lhůta pro implementaci:
22. 5. 2017
Úřední věstník
L 130 2014 Gestor
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014
o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)
104/2013
ve znění
178/2018

§ 385 odst. 2

104/2013
ve znění
178/2018

§ 386 odst. 1

104/2013
ve znění
178/2018

§ 386 odst. 2

Vyšetřovací úkony zahrnující shromažďování důkazů v reálném 104/2013
čase, nepřetržitě a po určitou dobu
ve znění
1. Je-li evropský vyšetřovací příkaz vydán za účelem provedení 178/2018
vyšetřovacího úkonu, který vyžaduje shromažďování důkazů v reálném
čase, nepřetržitě a po určitou dobu, například:
a) monitorování bankovních nebo jiných finančních transakcí
prováděných prostřednictvím jednoho nebo více určených účtů;
b) sledování zásilek na území vykonávajícího státu;
lze kromě důvodů pro odmítnutí uznání nebo výkonu podle článku 11
jeho výkon odmítnout i v případě, že by provedení dotyčného
vyšetřovacího úkonu nebylo povoleno v obdobném vnitrostátním
případě.
104/2013
ve znění
178/2018

§ 387 odst. 1

§ 388 odst. 1

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

(2) Justiční orgán v evropském vyšetřovacím příkazu uvede důvod,
pro který má za to, že informace uvedená v odstavci 1 je důležitá
pro trestní řízení, a všechny dostupné informace, které mohou
výkon příkazu usnadnit; v případě uvedeném v odstavci 1 písm. a)
též důvod, pro který má za to, že účet je veden v bankovní a
finanční instituci v jiném členském státu.
Informace o účtu a transakcích na účtu na území České
republiky
(1) Důvodem pro odmítnutí výkonu evropského vyšetřovacího
příkazu vydaného orgánem jiného členského státu za účelem
zjištění informace o účtu nebo transakcích na takovém účtu
vedeném ve finanční instituci ve smyslu jiného právního předpisu
upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
která se nachází na území České republiky, v rozsahu uvedeném v
§ 385 odst. 1, je kromě důvodů uvedených v § 365 také skutečnost,
že by takovou informaci nebylo možné vyžádat pro účely trestního
řízení vedeného v České republice v obdobném vnitrostátním
případě
(2) Justiční orgán poskytne orgánu jiného členského státu
informace o účtu nebo transakcích na tomto účtu v rozsahu,
v jakém jsou tyto informace bankovní a finanční instituci
nacházející se na území České republiky známé.
Sledování na území jiného členského státu
PT
(1) Justiční orgán může vydat evropský vyšetřovací příkaz také za
účelem provedení úkonu právní pomoci na území jiného členského
státu, který zahrnuje shromažďování důkazů v reálném čase,
nepřetržitě a po určitou dobu, zejména za účelem
a) sledování účtu v bankovní a finanční instituci,
b) sledování zásilky, nebo
c) sledování osob a věcí, včetně přeshraničního sledování.

Sledování na území České republiky
(1) Důvodem pro odmítnutí výkonu evropského vyšetřovacího
příkazu vydaného orgánem jiného členského státu za účelem
provedení úkonu právní pomoci uvedeného v § 387 odst. 1 na
území České republiky je kromě důvodů uvedených v § 365 také
skutečnost, že by provedení takového úkonu pro účely trestního
řízení vedeného v České republice nebylo možné v obdobném
vnitrostátním případě.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

PT

2. Vydávající a vykonávající stát dohodnou praktická opatření 104/2013
související s vyšetřovacím úkonem uvedeným v odst. 1 písm. b) a ve ve znění
všech dalších případech, kdy je to nezbytné.
178/2018

§ 387 odst. 3

Sledování na území jiného členského státu
(3) Orgán České republiky dohodne s orgánem jiného členského
státu potřebná opatření spojená s úkonem právní pomoci uvedeným
v odstavci 1.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 388 odst. 2

Článek 28 odst. 3

3. Vydávající orgán v evropském vyšetřovacím příkazu uvede, proč se 104/2013
domnívá, že vyžádané informace jsou důležité pro účely daného ve znění
trestního řízení.
178/2018

§ 387 odst. 2

Článek 28 odst. 4

4. Právo jednat, řídit a dohlížet na průběh operací spojených s výkonem 104/2013
evropského vyšetřovacího příkazu uvedeného v odstavci 1 mají ve znění
příslušné orgány vykonávajícího státu.
178/2018

§ 388 odst. 3

Článek 29 odst. 1

Skryté vyšetřování
1. Evropský vyšetřovací příkaz lze vydat za účelem požádání
vykonávajícího státu, aby byl vydávajícímu státu nápomocen při
vyšetřování trestných činů prostřednictvím agentů zastírajících svou
totožnost nebo působících pod nepravou totožností (dále jen „skryté
vyšetřování“).
2. Vydávající orgán v evropském vyšetřovacím příkazu uvede, proč se
domnívá, že je skryté vyšetřování důležité pro účely daného trestního
řízení. Rozhodnutí o uznání a výkonu evropského vyšetřovacího příkazu
vydaného podle tohoto článku přijmou v každém jednotlivém případě
příslušné orgány vykonávajícího státu s náležitým ohledem na jeho
vnitrostátní právní předpisy a postupy.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 389 odst. 1

Sledování na území České republiky
(2) Orgán České republiky dohodne s orgánem jiného členského
státu potřebná opatření spojená s úkonem právní pomoci uvedeným
v § 387 odst. 1 prováděným na území České republiky.
Sledování na území jiného členského státu
PT
(2) Justiční orgán v evropském vyšetřovacím příkazu uvede důvod,
pro který má za to, že úkon právní pomoci uvedený v odstavci 1 je
důležitý pro trestní řízení.
Sledování na území České republiky
PT
(3) Na stanovení příslušnosti k výkonu evropského vyšetřovacího
příkazu vydaného orgánem jiného členského státu za účelem
přeshraničního sledování a sledování zásilky na území České
republiky a na postup při provádění přeshraničního sledování a
sledování zásilky se obdobně použijí § 63 a 65.
Skryté vyšetřování
PT
(1) Justiční orgán může vydat evropský vyšetřovací příkaz také za
účelem zajištění spolupráce jiného členského státu při skrytém
vyšetřování.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 389 odst. 2

Skryté vyšetřování
PT
(2) Justiční orgán v evropském vyšetřovacím příkazu uvede důvod,
pro který má za to, že skryté vyšetřování je důležité pro trestní
řízení.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 389 odst. 5

3. Kromě důvodů pro odmítnutí uznání nebo výkonu podle článku 11 104/2013

§ 389 odst. 3

(5) Na stanovení příslušnosti justičního orgánu k vydání
evropského vyšetřovacího příkazu za účelem zajištění spolupráce
jiného členského státu při skrytém vyšetřování, na stanovení
příslušnosti k výkonu evropského vyšetřovacího příkazu vydaného
orgánem jiného členského státu za účelem zajištění spolupráce
České republiky při skrytém vyšetřování a na spolupráci s orgánem
jiného členského státu při provádění skrytého vyšetřování se
obdobně použijí § 59 až 61.
Skryté vyšetřování
PT

Článek 28 odst. 2

Článek 29 odst. 2

Článek 29 odst. 3

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)
může vykonávající orgán odmítnout vykonat evropský vyšetřovací ve znění
příkaz uvedený v odstavci 1, pokud:
178/2018
a) by skryté vyšetřování nebylo povoleno v obdobném vnitrostátním
případě nebo
b) nebylo možné dosáhnout dohody o postupech pro skryté vyšetřování
podle odstavce 4.

Článek 29 odst. 4

4. Skryté vyšetřování probíhá v souladu s právními předpisy a postupy 104/2013
členského státu, na jehož území je prováděno. Právo jednat, řídit a ve znění
dohlížet na průběh operace spojené se skrytým vyšetřováním mají 178/2018
pouze příslušné orgány vykonávajícího státu. Doba trvání skrytého
vyšetřování, podrobné podmínky a právní postavení dotyčných agentů
během skrytého vyšetřování se dohodnou mezi vydávajícím a
vykonávajícím státem s náležitým ohledem na jejich vnitrostátní právní
předpisy a postupy.
104/2013
ve znění
178/2018

§ 389 odst. 4

Článek 30 odst. 1

Odposlech telekomunikačního provozu za technické pomoci jiného 104/2013
členského státu
ve znění
1. Evropský vyšetřovací příkaz může být vydán za účelem odposlechu 178/2018
telekomunikačního provozu v členském státě, jehož technické pomoci je
zapotřebí.

§ 390 odst. 1

Článek 30 odst. 2

2. Je-li veškerou potřebnou technickou pomoc k témuž odposlechu 104/2013
telekomunikačního provozu schopno poskytnout více členských států, ve znění
zašle se evropský vyšetřovací příkaz pouze jednomu z nich. Vždy se 178/2018
upřednostní ten členský stát, v němž se odposlouchávaná osoba nachází
nebo bude nacházet.

§ 390 odst. 1

§ 389 odst. 5

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

(3) Důvodem pro odmítnutí výkonu evropského vyšetřovacího
příkazu vydaného orgánem jiného členského státu za účelem
zajištění spolupráce České republiky při skrytém vyšetřování je
kromě důvodů uvedených v § 365 také skutečnost, že
a) agenta nebo předstíraný převod by nebylo možné povolit pro
účely trestního řízení vedeného v České republice v obdobném
vnitrostátním případě, nebo
b) při použití agenta nebo provádění předstíraného převodu nelze
zajistit podmínky požadované jiným členským státem a nebylo
s ním dosaženo dohody.
Skryté vyšetřování
PT
(4) Orgán České republiky dohodne s orgánem jiného členského
státu potřebná opatření spojená se skrytým vyšetřováním.

(5) Na stanovení příslušnosti justičního orgánu k vydání
evropského vyšetřovacího příkazu za účelem zajištění spolupráce
jiného členského státu při skrytém vyšetřování, na stanovení
příslušnosti k výkonu evropského vyšetřovacího příkazu vydaného
orgánem jiného členského státu za účelem zajištění spolupráce
České republiky při skrytém vyšetřování a na spolupráci s orgánem
jiného členského státu při provádění skrytého vyšetřování se
obdobně použijí § 59 až 61.
Odposlech telekomunikačního provozu s technickou pomocí PT
jiného členského státu
(1) Justiční orgán může vydat evropský vyšetřovací příkaz také za
účelem provedení odposlechu telekomunikačního provozu v jiném
členském státě, je-li k jeho provedení zapotřebí technické pomoci
tohoto státu. Může-li technickou pomoc k provedení odposlechu
poskytnout více jiných členských států, justiční orgán evropský
vyšetřovací příkaz zašle pouze jednomu z nich, přednostně
členskému státu, ve kterém se odposlouchávaná osoba nachází
nebo má nacházet.
Odposlech telekomunikačního provozu s technickou pomocí PT
jiného členského státu
(1) Justiční orgán může vydat evropský vyšetřovací příkaz také za
účelem provedení odposlechu telekomunikačního provozu v jiném
členském státě, je-li k jeho provedení zapotřebí technické pomoci

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Citace ustanovení
písm., atd.)

3. Evropský vyšetřovací příkaz uvedený v odstavci 1 obsahuje rovněž
tyto informace:
a) údaje nezbytné pro účely zjištění totožnosti odposlouchávaného
subjektu;
b) požadovanou dobu trvání odposlechu a
c) dostatečné technické údaje, zejména identifikátory cíle, aby bylo
zajištěno, že evropský vyšetřovací příkaz bude vykonán.
4. Vydávající orgán v evropském vyšetřovacím příkazu uvede, proč se
domnívá, že požadovaný vyšetřovací úkon je důležitý pro účely daného
trestního řízení.

104/2013
ve znění
178/2018

§ 390 odst. 2

104/2013
ve znění
178/2018

§ 390 odst. 2

Článek 30 odst. 5

5. Kromě důvodů pro odmítnutí uznání nebo výkonu podle článku 11 104/2013
lze výkon evropského vyšetřovacího příkazu uvedeného v odstavci 1 ve znění
rovněž odmítnout, pokud by daný vyšetřovací úkon nebyl povolen v 178/2018
obdobném vnitrostátním případě. Vykonávající stát může svůj souhlas
podmínit podmínkami, které by musely být splněny v obdobném
vnitrostátním případě.

§ 391 odst. 1

Článek 30 odst. 6

6. Evropský vyšetřovací příkaz uvedený v odstavci 1 může být 104/2013
vykonán:
ve znění
a) bezprostředním přenosem telekomunikačního provozu do 178/2018
vydávajícího státu nebo
b) odposlechem, záznamem a následným přenosem výsledku
odposlechu telekomunikačního provozu do vydávajícího státu.
Vydávající a vykonávající orgán se vzájemně konzultují s cílem
dohodnout se na tom, zda se odposlech provede podle písmene a) nebo
b).
104/2013
ve znění

§ 390 odst. 3

Článek 30 odst. 4

§ 391 odst. 2

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

tohoto státu. Může-li technickou pomoc k provedení odposlechu
poskytnout více jiných členských států, justiční orgán evropský
vyšetřovací příkaz zašle pouze jednomu z nich, přednostně
členskému státu, ve kterém se odposlouchávaná osoba nachází
nebo má nacházet.
Odposlech telekomunikačního provozu s technickou pomocí PT
jiného členského státu
(2) Justiční orgán v evropském vyšetřovacím příkazu uvede důvod,
pro který má za to, že odposlech je důležitý pro trestní řízení, údaje
nezbytné ke zjištění totožnosti odposlouchávané osoby, dobu, po
kterou má být odposlech prováděn, a potřebné technické údaje.
Odposlech telekomunikačního provozu s technickou pomocí PT
jiného členského státu
(2) Justiční orgán v evropském vyšetřovacím příkazu uvede důvod,
pro který má za to, že odposlech je důležitý pro trestní řízení, údaje
nezbytné ke zjištění totožnosti odposlouchávané osoby, dobu, po
kterou má být odposlech prováděn, a potřebné technické údaje.
Odposlech telekomunikačního provozu s technickou pomocí PT
České republiky
(1) Důvodem pro odmítnutí výkonu evropského vyšetřovacího
příkazu vydaného orgánem jiného členského státu za účelem
provedení odposlechu telekomunikačního provozu v České
republice je kromě důvodů uvedených v § 365 také skutečnost, že
by takový odposlech nebylo možné povolit pro účely trestního
řízení vedeného v České republice v obdobném vnitrostátním
případě. Je-li to možné, justiční orgán před odmítnutím výkonu
evropského vyšetřovacího příkazu konzultuje s orgánem jiného
členského státu, zda je schopen splnit podmínky, které by byly
požadovány v obdobném vnitrostátním případě.
(3) Orgán České republiky dohodne s orgánem jiného členského PT
státu, zda má být evropský vyšetřovací příkaz vykonán
bezprostředním přenosem telekomunikačního provozu do České
republiky nebo odposlechem a záznamem v jiném členském státu.
Pokud to vyžadují okolnosti případu, může jej požádat o přepis,
dekódování nebo dešifrování záznamu telekomunikačního provozu;
náklady s tím spojené nese Česká republika.
Odposlech telekomunikačního provozu s technickou pomocí
České republiky

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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178/2018

Článek 30 odst. 7

7. Při vydání evropského vyšetřovacího příkazu uvedeného v odstavci 1 104/2013
nebo v průběhu odposlechu může vydávající orgán, má-li k tomu ve znění
zvláštní důvod, po dohodě s vykonávajícím orgánem požádat rovněž o 178/2018
přepis, dekódování nebo dešifrování záznamu.

§ 390 odst. 3

Článek 30 odst. 8

8. Náklady plynoucí z uplatňování tohoto článku jsou hrazeny v souladu 104/2013
s článkem 21, s výjimkou nákladů vzniklých v souvislosti s přepisem, ve znění
dekódováním nebo dešifrováním odposlouchávaných komunikací, které 178/2018
nese vydávající stát.

§ 390 odst. 3

104/2013
ve znění
178/2018

§ 391 odst. 2

Informování členského státu, na jehož území se odposlouchávaná 104/2013
osoba nachází a od nějž není třeba technické pomoci
ve znění
1. Pokud příslušný orgán jednoho členského státu (dále jen 178/2018
„odposlouchávající členský stát“) povolí za účelem provedení
vyšetřovacího úkonu odposlech telekomunikačního provozu a
komunikační adresa odposlouchávané osoby, uvedená v příkazu k
odposlechu, je používána na území jiného členského státu (dále jen
„informovaný členský stát“), jehož technické pomoci není k provedení
odposlechu třeba, informuje odposlouchávající členský stát příslušný
orgán informovaného členského státu o odposlechu:

§ 392 odst. 1

Článek 31 odst. 1

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

(2) Orgán České republiky dohodne s orgánem jiného členského
státu, zda má být evropský vyšetřovací příkaz vykonán
bezprostředním přenosem telekomunikačního provozu do jiného
členského státu nebo odposlechem a záznamem telekomunikačního
provozu v České republice. Požádá-li o to orgán jiného členského
státu a je-li to technicky možné, záznam telekomunikačního
provozu se na náklady jiného členského státu přepíše, dekóduje
nebo dešifruje.
(3) Orgán České republiky dohodne s orgánem jiného členského PT
státu, zda má být evropský vyšetřovací příkaz vykonán
bezprostředním přenosem telekomunikačního provozu do České
republiky nebo odposlechem a záznamem v jiném členském státu.
Pokud to vyžadují okolnosti případu, může jej požádat o přepis,
dekódování nebo dešifrování záznamu telekomunikačního provozu;
náklady s tím spojené nese Česká republika.
(3) Orgán České republiky dohodne s orgánem jiného členského PT
státu, zda má být evropský vyšetřovací příkaz vykonán
bezprostředním přenosem telekomunikačního provozu do České
republiky nebo odposlechem a záznamem v jiném členském státu.
Pokud to vyžadují okolnosti případu, může jej požádat o přepis,
dekódování nebo dešifrování záznamu telekomunikačního provozu;
náklady s tím spojené nese Česká republika.
Odposlech telekomunikačního provozu s technickou pomocí
České republiky
(2) Orgán České republiky dohodne s orgánem jiného členského
státu, zda má být evropský vyšetřovací příkaz vykonán
bezprostředním přenosem telekomunikačního provozu do jiného
členského státu nebo odposlechem a záznamem telekomunikačního
provozu v České republice. Požádá-li o to orgán jiného členského
státu a je-li to technicky možné, záznam telekomunikačního
provozu se na náklady jiného členského státu přepíše, dekóduje
nebo dešifruje.
Přeshraniční odposlech bez technické pomoci jiného členského PT
státu
(1) Je-li možné z České republiky provádět odposlech
telekomunikačního provozu, který byl povolen podle trestního
řádu, na území jiného členského státu bez jeho technické pomoci,
státní zástupce a po podání obžaloby soud informuje orgán jiného
členského státu o odposlechu bez zbytečného odkladu poté, co se
dozví, že se odposlouchávaná osoba v době provádění odposlechu
bude nacházet, nachází nebo nacházela na území jiného členského
státu. K podání informace justiční orgán užije formulář stanovený

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 31 odst. 3

Článek 31 odst. 4

32014L0041
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22. 5. 2017
Úřední věstník
L 130 2014 Gestor
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014
o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)
a) před zahájením odposlechu v případech, kdy příslušný orgán
odposlouchávajícího členského státu v okamžiku nařízení odposlechu
ví, že odposlouchávaná osoba se nachází nebo se bude nacházet na
území informovaného členského státu;
b) v průběhu odposlechu nebo bezprostředně po jeho ukončení, když se
dozví, že odposlouchávaná osoba se nachází nebo se v průběhu
odposlechu nacházela na území informovaného členského státu.
2. K informování podle odstavce 1 se použije formulář uvedený v 104/2013
příloze C.
ve znění
178/2018

3. Příslušný orgán informovaného členského státu může v případě, kdy
by odposlech nebyl povolen v obdobném vnitrostátním případě,
neprodleně a nejpozději do 96 hodin od přijetí oznámení podle odstavce
1 oznámit příslušnému orgánu odposlouchávajícího členského státu:
a) že odposlech nesmí být prováděn nebo že musí být ukončen; a
b) je-li to nezbytné, že veškerý materiál získaný odposlechem během
pobytu odposlouchávané osoby na jeho území nesmí být použit, nebo že
může být použit pouze za podmínek, které blíže stanoví. Příslušný orgán
informovaného
členského
státu
sdělí
příslušnému
orgánu
odposlouchávajícího členského státu důvody pro uvedené podmínky.
4. Ustanovení čl. 5 odst. 2 se použije obdobně na informování podle
odstavce 2.

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský
vyšetřovací příkaz50) přeložený do úředního jazyka nebo jednoho
z úředních jazyků členského státu, do kterého je zasílán, nebo do
jazyka, v němž jej tento stát podle svého prohlášení přijímá46).
V tomto případě není zapotřebí vydat pro účely provedení
odposlechu evropský vyšetřovací příkaz.
§ 392 odst. 1

104/2013
ve znění
178/2018

§ 393 odst. 2

104/2013
ve znění
178/2018

§ 392 odst. 1

Přeshraniční odposlech bez technické pomoci jiného členského PT
státu
(1) Je-li možné z České republiky provádět odposlech
telekomunikačního provozu, který byl povolen podle trestního
řádu, na území jiného členského státu bez jeho technické pomoci,
státní zástupce a po podání obžaloby soud informuje orgán jiného
členského státu o odposlechu bez zbytečného odkladu poté, co se
dozví, že se odposlouchávaná osoba v době provádění odposlechu
bude nacházet, nachází nebo nacházela na území jiného členského
státu. K podání informace justiční orgán užije formulář stanovený
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský
vyšetřovací příkaz50) přeložený do úředního jazyka nebo jednoho
z úředních jazyků členského státu, do kterého je zasílán, nebo do
jazyka, v němž jej tento stát podle svého prohlášení přijímá46).
V tomto případě není zapotřebí vydat pro účely provedení
odposlechu evropský vyšetřovací příkaz.
Přeshraniční odposlech bez technické pomoci České republiky PT
(2) O rozhodnutí o udělení souhlasu podle odstavce 1 justiční orgán
vyrozumí orgán jiného členského státu do 96 hodin od přijetí
oznámení o odposlechu. Pokud souhlas s odposlechem nebyl
udělen, justiční orgán oznámí zároveň orgánu jiného členského
státu, že informace získané z přeshraničního odposlechu nemohou
být použity pro účely trestního řízení vedeného v jiném členském
státu, případně že mohou být použity pouze při splnění stanovených
podmínek; v oznámení uvede důvod, pro který je třeba takové
podmínky splnit.
Přeshraniční odposlech bez technické pomoci jiného členského PT
státu
(1) Je-li možné z České republiky provádět odposlech
telekomunikačního provozu, který byl povolen podle trestního
řádu, na území jiného členského státu bez jeho technické pomoci,
státní zástupce a po podání obžaloby soud informuje orgán jiného
členského státu o odposlechu bez zbytečného odkladu poté, co se
dozví, že se odposlouchávaná osoba v době provádění odposlechu

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 32 odst. 1

Předběžná opatření
104/2013
1. Vydávající orgán může vydat evropský vyšetřovací příkaz za účelem ve znění
provedení veškerých opatření, které mají za cíl předběžně zamezit 178/2018
zničení, pozměnění, přesunu, předání nebo odstranění předmětů, jež
mohou sloužit jako důkazy.

§ 394 odst. 1

Článek 32 odst. 2

2. Vykonávající orgán rozhodne o předběžném opatření a toto 104/2013
rozhodnutí sdělí co nejdříve, pokud možno do 24 hodin od obdržení ve znění
178/2018
evropského vyšetřovacího příkazu.

§ 395 odst. 1

Článek 32 odst. 3

3. Je-li požadováno předběžné opatření uvedené v odstavci 1, vydávající 104/2013
orgán v evropském vyšetřovacím příkazu uvede, zda mají být důkazní ve znění
prostředky předány do vydávajícího státu, či zda mají být ponechány ve 178/2018
vykonávajícím státě. Vykonávající orgán tento evropský vyšetřovací
příkaz uzná a vykoná a důkazní prostředky předá v souladu s postupy
stanovenými touto směrnicí.

§ 395 odst. 1

104/2013
ve znění
178/2018

§ 394 odst. 1

4. Je-li evropský vyšetřovací příkaz v souladu s odstavcem 3 doplněn 104/2013
pokynem, že důkazní prostředky mají být ponechány ve vykonávajícím ve znění
státě, vydávající orgán uvede den, k němuž bude předběžné opatření 178/2018

§ 394 odst. 1

Článek 32 odst. 4

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

bude nacházet, nachází nebo nacházela na území jiného členského
státu. K podání informace justiční orgán užije formulář stanovený
právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský
vyšetřovací příkaz50) přeložený do úředního jazyka nebo jednoho
z úředních jazyků členského státu, do kterého je zasílán, nebo do
jazyka, v němž jej tento stát podle svého prohlášení přijímá46).
V tomto případě není zapotřebí vydat pro účely provedení
odposlechu evropský vyšetřovací příkaz.
Zajištění věci k důkazním účelům v jiném členském státu
(1) Justiční orgán může vydat evropský vyšetřovací příkaz také za
účelem zajištění věci, která má sloužit pro důkazní účely a nachází
se v jiném členském státu; v příkazu uvede, zda má být taková věc
předána do České republiky nebo má zůstat zajištěna v jiném
členském státu po dobu uvedenou v příkazu. Při převzetí věci se
postupuje podle § 378.
Zajištění věci k důkazním účelům v České republice
(1) Justiční orgán neprodleně, zpravidla do 24 hodin od obdržení
evropského vyšetřovacího příkazu vydaného za účelem zajištění
věci, která má sloužit pro důkazní účely a nachází se v České
republice, posoudí, zda jsou splněny podmínky pro jeho výkon a
informuje o tom orgán jiného členského státu. Požaduje-li orgán
jiného členského státu předání takové věci, justiční orgán postupuje
podle § 371.
Zajištění věci k důkazním účelům v České republice
(1) Justiční orgán neprodleně, zpravidla do 24 hodin od obdržení
evropského vyšetřovacího příkazu vydaného za účelem zajištění
věci, která má sloužit pro důkazní účely a nachází se v České
republice, posoudí, zda jsou splněny podmínky pro jeho výkon, a
informuje o tom orgán jiného členského státu. Požaduje-li orgán
jiného členského státu předání takové věci, justiční orgán postupuje
podle § 371.
Zajištění věci k důkazním účelům v jiném členském státu
(1) Justiční orgán může vydat evropský vyšetřovací příkaz také za
účelem zajištění věci, která má sloužit pro důkazní účely a nachází
se v jiném členském státu; v příkazu uvede, zda má být taková věc
předána do České republiky nebo má zůstat zajištěna v jiném
členském státu po dobu uvedenou v příkazu. Při převzetí věci se
postupuje podle § 378.
Zajištění věci k důkazním účelům v jiném členském státu
(1) Justiční orgán může vydat evropský vyšetřovací příkaz také za
účelem zajištění věci, která má sloužit pro důkazní účely a nachází

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (§, odst.,
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uvedené v odstavci 1 zrušeno, popřípadě očekávané datum předložení
žádosti o předání důkazních prostředků do vydávajícího státu.

Článek 32 odst. 5

Článek 33 odst. 1

Článek 33 odst. 2

5. Vykonávající orgán může po konzultaci s vydávajícím orgánem v 104/2013
souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a postupy stanovit s ve znění
ohledem na okolnosti případu vhodné podmínky k omezení doby trvání 178/2018
předběžného opatření uvedeného v odstavci 1. Zvažuje-li vykonávající
orgán v souladu s těmito podmínkami o zrušení předběžného opatření,
oznámí to vydávajícímu orgánu, aby měl tento orgán příležitost uplatnit
své připomínky. Vydávající orgán neprodleně oznámí vykonávajícímu
orgánu, že předběžná opatření uvedená v odstavci 1 byla zrušena.
Oznámení
1. Do 22. května 2017sdělí každý členský stát Komisi:
a) orgán nebo orgány, které jsou podle vnitrostátního právního řádu
příslušné ve smyslu čl. 2 písm. c) a d), pokud je tento členský stát
vydávajícím nebo vykonávajícím státem;
b) jazyky přípustné pro evropský vyšetřovací příkaz podle čl. 5 odst. 2;
c) informace týkající se určeného ústředního orgánu nebo orgánů, pokud
si členský stát přeje využít možnosti podle čl. 7 odst. 3. Tyto informace
jsou pro orgány vydávajícího státu závazné.
2. Každý členský stát může rovněž poskytnout Komisi seznam
nezbytných dokladů, které bude vyžadovat podle čl. 22 odst. 4.

§ 395 odst. 2

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

se v jiném členském státu; v příkazu uvede, zda má být taková věc
předána do České republiky nebo má zůstat zajištěna v jiném
členském státu po dobu uvedenou v příkazu. Při převzetí věci se
postupuje podle § 378.
Zajištění věci k důkazním účelům v České republice
PT
(2) Pokud je to možné, justiční orgán před zrušením nebo
omezením zajištění věci konzultuje orgán jiného členského státu.
Pokud orgán jiného členského státu vyrozumí justiční orgán, že
zajištění věci již není zapotřebí nebo je zapotřebí jen zčásti, zruší
nebo vezme zpět evropský vyšetřovací příkaz anebo nereaguje
v přiměřené době ani na opakované dotazy, zda důvod zajištění
trvá, justiční orgán postupuje podle § 80 až 81b trestního řádu.
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Článek 33 odst. 3

3. Členské státy informují Komisi o veškerých pozdějších změnách
informací uvedených v odstavcích 1 a 2.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Článek 33 odst. 4

4. Informace, které Komise obdržela na základě tohoto článku,
zpřístupní všem členským státům a Evropské soudní síti. Evropská
soudní síť zpřístupní informace na internetových stránkách uvedených v
článku 9 rozhodnutí Rady 2008/976/SVV.
Vztah k jiným právním nástrojům, dohodám a ujednáním
1. Aniž je dotčeno jejich uplatňování mezi členskými státy a třetími
zeměmi a jejich dočasné uplatňování podle článku 35, nahrazuje tato
směrnice ode dne 22. května 2017 příslušná ustanovení následujících
úmluv ve vztazích mezi členskými státy vázanými touto směrnicí:
a) Evropská úmluva Rady Evropy o vzájemné pomoci ve věcech
trestních ze dne 20. dubna 1959, jakož i její dva dodatkové protokoly a
dvoustranné dohody uzavřené podle článku 26 této úmluvy;
b) úmluva k provedení Schengenské dohody;
c) úmluva o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi
členskými státy Evropské unie a její protokol.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Článek 34 odst. 1

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

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

32014L0041.doc

str. 62 z 66

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
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Článek 34 odst. 2

Článek 34 odst. 3

Článek 34 odst. 4

Článek 35 odst. 1

Článek 35 odst. 2

Článek 36 odst. 1
Článek 36 odst. 2

32014L0041
Lhůta pro implementaci:
22. 5. 2017
Úřední věstník
L 130 2014 Gestor
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014
o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)
2. Rámcové rozhodnutí 2008/978/SVV se nahrazuje pro ty členské 104/2013
státy, pro něž je tato směrnice závazná. Ustanovení rámcového ve znění
rozhodnutí 2003/577/SVV týkající se zajištění důkazních prostředků se 178/2018
nahrazují pro ty členské státy, pro něž je tato směrnice závazná.
Pro členské státy, pro něž je tato směrnice závazná, se odkazy na
rámcové rozhodnutí 2008/978/SVV, a jde-li o zajištění důkazních
prostředků, rámcové rozhodnutí 2003/577/SVV považují za odkazy na
tuto směrnici.
9533
3. Nad rámec této směrnice mohou členské státy uzavírat nebo nadále
uplatňovat dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo ujednání s
jinými členskými státy po 22. květnu 2017, pouze pokud umožňují další
upevnění cílů této směrnice a přispívají ke zjednodušení nebo dalšímu
usnadnění postupů pro shromažďování důkazů a pokud je dodržena
úroveň ochrany stanovená touto směrnicí.
4. Do 22. května 2017 oznámí členské státy Komisi stávající dohody a
ujednání uvedené v odstavci 3, které si přejí nadále uplatňovat. Členské
státy rovněž oznámí Komisi jakoukoli novou dohodu nebo ujednání
podle odstavce 3 do tří měsíců od jejich podpisu.
Přechodná ustanovení
104/2013
1. Žádosti o vzájemnou pomoc obdržené do 22. května 2017 se nadále ve znění
řídí stávajícími nástroji týkajícími se vzájemné pomoci v trestních 178/2018
věcech. Na rozhodnutí o zajištění důkazních prostředků podle
rámcového rozhodnutí 2003/577/SVV obdržená do22. května 2017 se
rovněž použije uvedené rámcové rozhodnutí.
2. Ustanovení čl. 8 odst. 1 se použije obdobně na evropský vyšetřovací 104/2013
příkaz vydaný po rozhodnutí o zajištění učiněném podle rámcového ve znění
rozhodnutí 2003/577/SVV.
178/2018
104/2013
ve znění
178/2018

§ 226 odst. 1

Provedení
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro dosažení souladu s touto
směrnicí do 22. května 2017.
2. 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.

Čl. VIII

104/2013
ve znění
178/2018
104/2013

Čl. II, odst. 1

Čl. II, odst. 2
Čl. II, odst. 3

§1

MSp

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Vyhodnoce
ní *

Citace ustanovení

(1) Ustanovení této hlavy se užijí na věc, která je nástrojem trestné PT
činnosti, nebo na věc, která je výnosem z trestné činnosti, anebo na
věc, která je náhradní hodnotou, má-li být zajištěna v jiném
členském státu na základě příkazu k zajištění věci vydaného
justičním orgánem nebo má-li být zajištěna v České republice na
základě příkazu k zajištění věci vydaného justičním orgánem jiného
členského státu v trestním řízení pro účely propadnutí nebo zabrání.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Přechodná ustanovení
1. Žádost jiného členského státu o právní pomoc spočívající
v provedení úkonu právní pomoci za účelem opatření důkazu na
území České republiky přijatá příslušným justičním orgánem přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vyřídí postupem podle
dosavadních právních předpisů.
2. Příkaz k zajištění důkazního prostředku přijatý příslušným
justičním orgánem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
vyřídí postupem podle dosavadních právních předpisů.
3. Je-li v návaznosti na příkaz k zajištění důkazního prostředku
vydaný justičním orgánem přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona vydáván evropský vyšetřovací příkaz, justiční orgán uvede
v evropském vyšetřovacím příkazu, že je doplňkový k příkazu
k zajištění.
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou
části páté, která nabývá účinnosti dnem 1. října 2018.
Předmět úpravy

PT

PT

PT

PT

Tento zákon upravuje postupy justičních, ústředních a jiných
orgánů v oblasti mezinárodní justiční spolupráce ve věcech
trestních (dále jen "mezinárodní justiční spolupráce") a postavení

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 36 odst. 3
Článek 37

Článek 38

32014L0041
Lhůta pro implementaci:
22. 5. 2017
Úřední věstník
L 130 2014 Gestor
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014
o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech
Implementační předpisy ČR
Právní předpis EU
Číslo Sb. / ID
Ustanovení (§, odst.,
Citace ustanovení
písm., atd.)

Zpracovala (jméno + datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno + datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019

Citace ustanovení

Vyhodnoce
ní *

Poznámka

některých subjektů působících v této oblasti a zapracovává
příslušné předpisy Evropské unie
Nerelevantní z hlediska implementace.
NT

3. Členské státy sdělí do 22. května 2017 Komisi znění ustanovení,
kterými ve svém vnitrostátním právu provádějí povinnosti, jež pro ně
vyplývají z této směrnice.
Zpráva o uplatňování
Nejpozději pět let po 21. květnu 2014 předloží Komise Evropskému
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice, založenou na
kvalitativních i kvantitativních informacích, která zahrnuje zejména
hodnocení dopadu této směrnice na spolupráci v trestních věcech a
ochranu osob, jakož i uplatňování ustanovení o odposlechu
telekomunikačního provozu vzhledem k technologickému vývoji. V
případě potřeby se ke zprávě připojí návrhy na změnu této směrnice.
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v
Úředním věstníku Evropské unie.
Určení
Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami.

Článek 39

MSp

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

104/2013
141/1961
40/2009
2/1993
57/1965
265/2001

7.
8.

459/2011
292/1993

9.
10.
11.
12.

218/2003
558/1991
41/2009
177/2008

Název předpisu

Účinnost
předpisu
Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
01.01.2014
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
01.01.1962
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2010
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
16.02.1992
Zákon č. 57/1965 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
01.08.1965
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 01.01.2002
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
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
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
01.01.1994
soudech a soudcích
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
01.01.2004
Zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňují trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství
01.01.1992
Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
01.01.2010
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 01.07.2008
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poř. č. Číslo Sb.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

52/2009
207/2011
384/2008
539/2004
105/2013
283/2004

19.

152/1995

20.
21.
22.
23.
24.

193/2012
148/1998
45/2013
413/2005
14/2002

25.
26.
27.
28.

273/2008
6/2002
283/1993
141/2014

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36
37.

89/2012
341/2011
181/2011
301/2016
55/2017
57/2017
178/1990
178/2018
82/1998

38.
39.

287/2018
111/2019

Název předpisu

Účinnost
předpisu
Zákon č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
01.04.2008
Zákon č. 207/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
23.06.2011
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
23.09.2008
Zákon č. 539/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
01.08.2004
Zákon č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
01.01.2014
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 01.07.2004
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
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 01.09.1995
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
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
01.07.2012
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
01.10.1998
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
01.07.2013
Zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
01.01.2006
Zákon č. 14/2002 Sb., 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 01.03.2002
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.
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
01.01.2009
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích
01.04.2002
Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
01.01.1994
Zákon č. 141/2014 Sb., 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, 01.08.2014
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.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
01.01.2014
Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
01.01.2012
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
01.07.2011
Zákon č. 301/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
06.10.2016
Zákon č. 55/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
18. 3. 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
Zákon č. 178/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád
1.7. 1990
Zákon č. 178/2018 Sb., kterým se mění tájon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
16. 8. 2018
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 16. 4. 1998
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
1.2. 2019
Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
24. 4. 2019

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy)
Poř.č Číslo ID Předkladatel
.

1.

8767

MSp

2.

8781

MSp

Název návrhu předpisu

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích Před předložením
a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.
do vlády.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 1. 12. 2016
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Předpokládané
datum
předložení
vládě
31.03.2018

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti
01.01. 2020

1. 8. 2018

11. 6. 2019
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3.

9224

MSp

4.

9533

MSp

5.

9534

MSp

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
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
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
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32018L1673
Lhůta pro implementaci
3. 12. 2020
Úřední věstník
L 284/22
Gestor
MSp
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti
praní peněz
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

Článek 1 odst. 1

Předmět a oblast působnosti
1. Tato směrnice stanoví minimální pravidla pro vymezení trestných
činů a sankcí v oblasti praní peněz.

Článek 1 odst. 2

Článek 2 odst. 1

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

2. Tato směrnice se nepoužije na praní peněz, pokud jde o majetek
pocházející z trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční
zájmy Unie, na které se vztahují zvláštní pravidla stanovená ve směrnici
(EU) 2017/1371.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
1. „trestnou činností“ jakýkoli druh trestné účasti na spáchání jakéhokoli
trestného činu, za nějž lze v souladu s vnitrostátním právem uložit trest
odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní
svobody s horní hranicí trestní sazby přesahující jeden rok, nebo pokud
jde o členské státy, jejichž právní systém stanoví pro trestné činy dolní
hranici trestní sazby, jakýkoli trestný čin, za nějž lze uložit trest odnětí
svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody s
dolní hranicí trestní sazby přesahující šest měsíců. V každém případě se
za trestnou činnost považují trestné činy spadající do těchto kategorií:
a) účast na organizované zločinecké skupině a na vydírání, včetně
kteréhokoli trestného činu uvedeného v rámcovém rozhodnutí
2008/841/SVV;
b) terorismus, včetně kteréhokoli trestného činu uvedeného ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541;
c) obchodování s lidmi a převaděčství migrantů, včetně kteréhokoli z
trestných činů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady
2011/36/EU a rámcovém usnesení Rady 2002/946/SVV;
d) pohlavní vykořisťování, včetně kteréhokoli z trestných činů
uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU;
e) nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami, včetně
kteréhokoli z trestných činů uvedených v rámcovém rozhodnutí Rady
2004/757/SVV;
f) nedovolený obchod se zbraněmi;
g) nedovolený obchod s kradeným zbožím a jiným zbožím;
h) korupce, včetně kteréhokoli z trestných činů uvedených v Úmluvě o
boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských
států Evropské unie a v rámcovém rozhodnutí Rady 2003/568/SVV;
i) podvod, včetně kteréhokoli z trestných činů uvedených v rámcovém
rozhodnutí Rady 2001/413/SVV;
j) padělání měny, včetně kteréhokoli z trestných činů uvedených ve
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU;
k) padělání a produktové pirátství;
l) trestné činy proti životnímu prostředí, včetně kteréhokoli z trestných

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32018L1673
Lhůta pro implementaci
3. 12. 2020
Úřední věstník
L 284/22
Gestor
MSp
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti
praní peněz
Právní předpis EU

Číslo Sb. / ID

Citace ustanovení

činů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES
nebo ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES;
m) vražda a těžké ublížení na zdraví;
n) únos, nezákonné omezování osobní svobody a braní rukojmí;
o) loupež nebo krádež;
p) pašování;
q) daňové trestné činy týkající se přímých a nepřímých daní, jak jsou
stanoveny ve vnitrostátním právu;
r) vydírání;
s) padělání;
t) pirátství;
u) obchodování zasvěcené osoby a manipulace s trhem, včetně
kteréhokoli z trestných činů uvedených ve směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2014/57/EU;
v) kyberkriminalita, včetně kteréhokoli z trestných činů uvedených ve
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU;

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Článek 2 odst. 2

2. „majetkem“ jakýkoli majetek hmotné nebo nehmotné povahy, movitý
nebo nemovitý, materiální nebo nemateriální povahy, jakož i právní
listiny nebo nástroje v jakékoliv formě včetně elektronické nebo
digitální dokládající právní nárok na takový majetek nebo podíl na něm;

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Článek 2 odst. 3

3. „právnickou osobou“ každý subjekt, který má podle příslušné právní
úpravy právní subjektivitu, s výjimkou států nebo veřejných subjektů při
výkonu státní moci a veřejných mezinárodních organizací.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Článek 3 odst. 1

Trestné činy praní peněz
40/2009
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost těchto ve znění
287/2018
úmyslných jednání:
a) přeměna nebo převod majetku s vědomím, že tento majetek pochází z
trestné činnosti, za účelem zatajení nebo zastření nezákonného původu
majetku nebo za účelem pomoci jakékoliv osobě, která se účastní
páchání takové činnosti, aby se vyhnula právním následkům svého
jednání;
b) zatajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, nakládání,
pohybu, práv k majetku nebo jeho vlastnictví s vědomím, že tento
majetek pochází z trestné činnosti;
c) nabývání, držení nebo užívání majetku s vědomím, v době jeho
obdržení, že tento majetek pochází z trestné činnosti.

§ 216

(1) Kdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá PT
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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32018L1673
Lhůta pro implementaci
3. 12. 2020
Úřední věstník
L 284/22
Gestor
MSp
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti
praní peněz
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

PT

1.

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.
40/2009
ve znění
287/2018

Článek 3 odst. 2

2. Členské státy mohou přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby 40/2009
jednání uvedená v odstavci 1 byla trestná, pokud měl pachatel podezření ve znění
nebo si měl být vědom toho, že daný majetek pochází z trestné činnosti. 287/2018

§ 135b

(1) Výnosem z trestné činnosti se rozumí jakákoli ekonomická výhoda
pocházející z trestného činu.
(2) Bezprostředním výnosem z trestné činnosti se rozumí věc, která byla
získána trestným činem nebo jako odměna za něj, včetně plodů a užitků.
(3) Zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti se rozumí věc, včetně
plodů a užitků,
a) která byla, byť jen zčásti, nabyta za věc tvořící bezprostřední výnos z
trestné činnosti,
b) ve kterou byla věc tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti, byť
jen zčásti, přeměněna, nebo
c) k jejímuž zhodnocení došlo, byť jen zčásti, prostřednictvím věci
tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti.

§ 217

(1) Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu
věci větší hodnoty, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na
území České republiky nebo v cizině, bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo z nedbalosti ukryje, na sebe nebo na

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 3 odst. 3

32018L1673
Lhůta pro implementaci
3. 12. 2020
Úřední věstník
L 284/22
Gestor
MSp
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti
praní peněz
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby:
40/2009
a) dřívější nebo současné odsouzení za trestnou činnost, ze které majetek ve znění
pochází, nebylo nezbytným předpokladem pro odsouzení za trestné činy 287/2018
uvedené v odstavcích 1 a 2;
b) odsouzení za trestné činy uvedené v odstavcích 1 a 2 bylo možné,
pokud je prokázáno, že majetek pochází z trestné činnosti, aniž by bylo
nezbytné prokazovat všechny skutečnosti nebo okolnosti související s
touto trestnou činností, včetně totožnosti pachatele;
c) trestné činy uvedené v odstavcích 1 a 2 zahrnovaly majetek
pocházející z jednání, k němuž došlo na území jiného členského státu
nebo třetí země, pokud by toto jednání bylo považováno za trestnou
činnost, kdyby k němu došlo v příslušném členském státě.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

jiného převede, přechovává nebo užívá věc větší hodnoty, která je
výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v
cizině jinou osobou.
(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 proto, že porušil důležitou
povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo
funkce nebo uloženou mu podle zákona,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze 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 jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci
pocházející ze zvlášť závažného zločinu,
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.

§ 216 odst. 1 (1) Kdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá PT
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.

40/2009
ve znění
287/2018

§ 216 odst. 2 (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.

40/2009
ve znění
287/2018

§ 135b

(1) Výnosem z trestné činnosti se rozumí jakákoli ekonomická výhoda
pocházející z trestného činu.
(2) Bezprostředním výnosem z trestné činnosti se rozumí věc, která byla
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40/2009

Článek 3 odst. 4

4. V případě odst. 3 písm. c) tohoto článku mohou členské státy dále 40/2009
požadovat, aby příslušné jednání bylo považováno za trestný čin podle ve znění
vnitrostátního práva členského státu nebo třetí země, kde byl tento čin 455/2016
spáchán, s výjimkou případů, kdy toto jednání představuje jeden z
trestných činů uvedených v čl. 2 bodu 1 písm. a) až e) a písm. h), jak
jsou vymezeny v použitelném právu Unie.

40/2009

Článek 3 odst. 5

5. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby jednání 40/2009
uvedená v odst. 1 písm. a) a b) byla trestná, pokud se jich dopouštějí ve znění
pachatelé trestné činnosti, ze které majetek pochází, nebo osoby, které se 287/2018

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
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Citace ustanovení
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Poznámka

získána trestným činem nebo jako odměna za něj, včetně plodů a užitků.
(3) Zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti se rozumí věc, včetně
plodů a užitků,
a) která byla, byť jen zčásti, nabyta za věc tvořící bezprostřední výnos z
trestné činnosti,
b) ve kterou byla věc tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti, byť
jen zčásti, přeměněna, nebo
c) k jejímuž zhodnocení došlo, byť jen zčásti, prostřednictvím věci
tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti.

§ 13

(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.

§ 7 odst. 1

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost mučení a jiného PT
nelidského a krutého zacházení (§ 149), padělání a pozměnění peněz (§
233), udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby a
držení padělatelského náčiní (§ 236), neoprávněné výroby peněz (§
237), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru
(§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§
312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování
teroristickým trestným činem (§ 312f), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§
316), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323), násilí proti úřední osobě
(§ 325), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348), genocidia (§ 400),
útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§
402), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového
prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412),
perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§
414), zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415),
zneužití vlajky a příměří (§ 416) a ublížení parlamentáři (§ 417) i tehdy,
spáchal-li takový trestný čin v cizině cizí státní příslušník nebo osoba
bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen
trvalý pobyt.

§9

(1) Trestnost činu se posuzuje podle zákona České republiky také tehdy,
jestliže to stanoví mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu
(dále jen „mezinárodní smlouva“).
(2) Ustanovení § 4 až 8 se nepoužijí, jestliže to mezinárodní smlouva
nepřipouští.

§ 216 odst. 2 (2) Kdo zastírá původ věci, která je výnosem z trestné činnosti spáchané PT
na území České republiky nebo v cizině, zejména tím, že zakrývá nebo
utajuje její skutečnou povahu, umístění, pohyb, nakládání s ní,
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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.

Návod, pomoc a pokus
40/2009
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost návodu k
trestnému činu uvedenému v čl. 3 odst. 1 a 5, pomoci při jeho spáchání a
pokusu o jeho spáchání.

§ 21 odst. 2

(2) Pokus trestného činu je trestný podle trestní sazby stanovené na PT
dokonaný trestný čin.

40/2009

§ 24 odst. 1

(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).

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

§ 111

Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z
jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, též
příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a
pomoc.

§ 39 odst. 1

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a PT
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.

§ 39 odst. 2

(2) Povaha a závažnost trestného činu jsou určovány zejména
významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem
provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán,
osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo

Tresty ukládané fyzickým osobám
40/2009
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby za ve znění
trestné činy uvedené v článku 3 a za jednání uvedená v článku 4 bylo 193/2012
možné uložit účinné, přiměřené a odrazující trestní sankce.

40/2009

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32018L1673.doc

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

str. 6 z 29

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32018L1673
Lhůta pro implementaci
3. 12. 2020
Úřední věstník
L 284/22
Gestor
MSp
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti
praní peněz
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

cílem.

Článek 5 odst. 2

40/2009

§ 39 odst. 3

(3) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k
polehčujícím a přitěžujícím okolnostem (§ 41 a 42), k době, která
uplynula od spáchání trestného činu, k případné změně situace a k délce
trestního řízení, trvalo-li nepřiměřeně dlouhou dobu. Při posouzení
přiměřenosti délky trestního řízení soud přihlédne ke složitosti věci, k
postupu orgánů činných v trestním řízení, k významu trestního řízení pro
pachatele a k jeho jednání, kterým přispěl k průtahům v trestním řízení.

40/2009
ve znění
86/2015

§ 52 odst. 1

(1) Za spáchané trestné činy může soud uložit tresty
a) odnětí svobody,
b) domácí vězení,
c) obecně prospěšné práce,
d) propadnutí majetku,
e) peněžitý trest,
f) propadnutí věci,
g) zákaz činnosti,
h) zákaz pobytu,
i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
j) ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání,
k) ztrátu vojenské hodnosti,
l) vyhoštění.

§ 216

(1) Kdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá PT
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

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby za 40/2009
trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 a 5 bylo možné uložit trest odnětí ve znění
svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně čtyř let.
287/2018
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3. Členské státy dále přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se 40/2009
na fyzické osoby, jež spáchaly trestné činy uvedené v článku 3 nebo se ve znění
dopustily jednání uvedených v článku 4, v nezbytných případech 287/2018
vztahovaly další sankce nebo opatření.
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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.
(1) Kdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá PT
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.

40/2009
ve znění
86/2015

§ 52 odst. 1

(1) Za spáchané trestné činy může soud uložit tresty
a) odnětí svobody,
b) domácí vězení,
c) obecně prospěšné práce,
d) propadnutí majetku,
e) peněžitý trest,
f) propadnutí věci,
g) zákaz činnosti,
h) zákaz pobytu,
i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
j) ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání,
k) ztrátu vojenské hodnosti,
l) vyhoštění.

40/2009

§ 53

(1) Stanoví-li trestní zákon za některý trestný čin několik trestů, lze
uložit každý tento trest samostatně nebo i více těchto trestů vedle sebe.
Vedle trestu, který stanoví trestní zákon za některý trestný čin, lze uložit
i jiné tresty uvedené v § 52. Nelze však uložit domácí vězení vedle
odnětí svobody a obecně prospěšných prací, obecně prospěšné práce
vedle odnětí svobody, peněžitý trest vedle propadnutí majetku a zákaz
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pobytu vedle vyhoštění.
(2) Domácí vězení, obecně prospěšné práce, peněžitý trest, zákaz vstupu
na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, vyhoštění a zákaz pobytu
lze uložit samostatně, i když trestní zákon na některý trestný čin takový
trest nestanoví.

Článek 6 odst. 1

Přitěžující okolnosti
40/2009
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se ve
vztahu k trestným činům uvedeným v čl. 3 odst. 1 a 5 a k jednáním
uvedeným v článku 4 za přitěžující považovaly tyto okolnosti:
a) trestný čin byl spáchán v rámci zločinného spolčení ve smyslu
rámcového rozhodnutí 2008/841/SVV; nebo
b) pachatel je povinnou osobou ve smyslu článku 2 směrnice (EU)
2015/849 a spáchal trestný čin při výkonu své profesní činnosti.

§ 42 písm. e) Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel PT
e) trestným činem porušil zvláštní povinnost,

40/2009

§ 42 písm. f) Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel
f) ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení nebo
funkce,

40/2009
ve znění
306/2009

§ 108

40/2009
ve znění
287/2018

§ 216 odst. 4 (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku
písm. e)
bude pachatel potrestán,
e) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající
z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu
podle zákona.

40/2009
ve znění
455/2016

§ 361

(1) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody stanovené v
trestním zákoně se u pachatele trestného činu spáchaného ve prospěch
organizované zločinecké skupiny zvyšuje o jednu třetinu. Takovému
pachateli soud uloží trest odnětí svobody v horní polovině takto
stanovené trestní sazby odnětí svobody, nejsou-li zároveň splněny
podmínky pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody podle § 58.
(2) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody může po zvýšení
podle odstavce 1 převyšovat dvacet let. Při ukládání výjimečného trestu
odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí horní hranice
převyšovat třicet let.

(1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu,
kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní, nebo
kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo
propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let nebo propadnutím
majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako
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2. Členské státy mohou stanovit, že se ve vztahu k trestným činům 40/2009
uvedeným v čl. 3 odst. 1 a 5 a k jednáním uvedeným v článku 4 za ve znění
přitěžující považují tyto okolnosti:
287/2018
a) majetek, jež je předmětem praní peněz, dosahuje značné hodnoty,
nebo
b) majetek, který je předmětem praní peněz, pochází z jednoho z
trestných činů uvedených v čl. 2 bodu 1 písm. a) až e) a písm. h).
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vedoucí činitel nebo představitel organizované zločinecké skupiny.
(3) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v odstavcích
1 a 2 neužijí.

§ 216 odst. 3 (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.

40/2009
ve znění
287/2018

§ 216 odst. 4 (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.

40/2009
ve znění
287/2018

§ 216 odst. 5 (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.

Odpovědnost právnických osob
418/2011
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, že právnické ve znění
osoby lze činit odpovědnými za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1a 5 a 183/2016
za jednání uvedená v článku 4, které v jejich prospěch spáchá jakákoliv
osoba jednající samostatně nebo jako člen orgánu dotyčné právnické
osoby a působící v této právnické osobě ve vedoucím postavení na
základě:
a) oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu;
b) pravomoci přijímat rozhodnutí jménem této právnické osoby; nebo
c) pravomoci vykonávat kontrolu v rámci této právnické osoby.

§ 8 odst. 1

PT

(1) Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin PT
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.

§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
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).

Článek 7 odst. 2

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění odpovědnosti 418/2011
právnických osob v případech, kdy nedostatek dohledu nebo kontroly ze
strany osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku umožnil spáchání
trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 a 5 nebo jednání uvedených v
článku 4 ve prospěch uvedené právnické osoby osobou jí podřízenou.

§ 8 odst. 2

(2) Právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu uvedeného v § 7, PT
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.

Článek 7 odst. 3

3. Odpovědnost právnických osob podle odstavců 1 a 2 tohoto článku 418/2011

§ 9 odst. 3

(3) Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní PT
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nevylučuje trestní stíhání fyzických osob, které jsou pachateli, návodci
nebo pomocníky některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 a 5
a jednání uvedených v článku 4.

Sankce ukládané právnickým osobám
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby právnickou
osobu odpovědnou podle článku 7 bylo možné postihnout účinnými,
přiměřenými a odrazujícími sankcemi, které zahrnují pokuty trestní nebo
jiné povahy a mohou zahrnovat i jiné sankce, například:
a) zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory;
b) dočasný či trvalý zákaz přístupu k veřejnému financování, včetně k
postupům zadávání zakázek, poskytování grantů a udělování koncesí;
c) dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní činnosti;
d) uložení soudního dohledu;
e) zrušení rozhodnutím soudu;
f) dočasné nebo trvalé uzavření provozoven užívaných pro spáchání
trestného činu.

Konfiskace
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby jejich
příslušné orgány v souladu se směrnicí 2014/42/EU zajistily nebo
případně konfiskovaly výnosy pocházející ze spáchání nebo z přispění
ke spáchání jakéhokoli z trestných činů uvedených v této směrnici a
nástroje, které byly použity nebo byly určeny k použití pro spáchání
takových trestných činů nebo k přispění k jejich spáchání.
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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.

418/2011
ve znění
86/2015
135/2016

§ 15 odst. 1

(1) Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit pouze tyto PT
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.

418/2011

§ 14 odst. 1

(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.

40/2009
ve znění
86/2015
55/2017
287/2018

§ 70

(1) Soud uloží trest propadnutí věci, která je bezprostředním výnosem z PT
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.
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(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

9533
40/2009
ve znění
86/2015
55/2017
287/2018

§ 101

(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 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.

§ 102a

(1) Soud může uložit zabrání části majetku pachateli, který byl uznán
vinným úmyslným trestným činem, na který trestní zákon stanoví trest
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně čtyři léta, nebo
trestným činem výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 192),

9533
40/2009
ve znění
55/2017
287/2018
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neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (§
230), opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k
počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231), pletich při zadání
veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), pletich při veřejné dražbě
(§ 258), nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo
psychotropní látku podle § 285 odst. 2 až 4, šíření toxikomanie (§ 287),
podplacení (§ 332) nebo nepřímého úplatkářství (§ 333), pokud pachatel
takovým trestným činem pro sebe nebo pro jiného získal nebo se snažil
získat majetkový prospěch a soud má za to, že určitá část jeho majetku
pochází z trestné činnosti vzhledem k tomu, že hodnota majetku, který
pachatel nabyl nebo převedl na jinou osobu nebo do majetku ve
svěřenském fondu v době nejdéle 5 let před spácháním takového
trestného činu, v době jeho páchání nebo po jeho spáchání, je v hrubém
nepoměru k příjmům pachatele nabytým v souladu se zákonem nebo
byly zjištěny jiné skutečnosti odůvodňující takový závěr.
(2) Soud může uložit zabrání části majetku ve vztahu k věci, která by
jinak mohla být zabrána podle odstavce 1, pokud pachatel takovou věc
a) převedl na jinou osobu bezplatně nebo za nápadně výhodných
podmínek a tato osoba věděla nebo mohla a měla vědět, že na ni takovou
věc převedl z toho důvodu, aby se vyhnul jejímu zabrání, nebo že taková
věc byla získána v rozporu se zákonem,
b) převedl na osobu blízkou,
c) převedl na právnickou osobu, ve které má sám nebo ve spojení s
osobami blízkými většinovou majetkovou účast, většinový podíl na
hlasovacích právech nebo rozhodující vliv na řízení, a takovou věc
pachatel bezplatně nebo za nápadně výhodných podmínek užívá,
d) převedl do majetku ve svěřenském fondu, nebo
e) nabyl do společného jmění manželů.
(3) Soud při určení části majetku, jejíž zabrání ukládá, stanoví konkrétní
věci podléhající zabrání. Pokud byl zjištěn hrubý nepoměr mezi
hodnotou majetku a příjmy pachatele nabytými v souladu se zákonem ve
sledovaném období, může takto určit jakékoli věci pachatele v hodnotě
až do výše zjištěného hrubého nepoměru.
(4) Není-li známo, kde se věci, které by mohly být zabrány, nacházejí,
nebo jejich zabrání není vhodné zejména s ohledem na práva třetích
osob, anebo jestliže ten, komu mohla být věc zabrána, ji před
rozhodnutím o zabrání zničí, poškodí, zcizí, nebo její zabrání jinak
zmaří, může soud uložit zabrání náhradní hodnoty, včetně peněžité
částky, až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci. Hodnotu věci,
jejíž zabrání mohl soud uložit, soud stanoví na základě odborného
vyjádření nebo znaleckého posudku.
(5) Zabrání postihuje i plody a užitky věci, které náležejí osobě, jíž se
taková věc zabírá. Zabrání se nevztahuje na věci, jichž je nezbytně třeba
k uspokojení životních potřeb osoby, které se zabírá část majetku, nebo
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osob, o jejichž výživu nebo výchovu je tato osoba podle zákona povinna
pečovat.
Článek 10 odst. 1 Soudní příslušnost
40/2009
1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření ke stanovení příslušnosti
svých soudů pro trestné činy uvedené v článku 3 a jednání uvedená v
článku 4, je-li:
a) trestný čin spáchán zcela nebo zčásti na jeho území;
b) pachatel jeho státním příslušníkem.

§ 4 odst. 1

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl PT
spáchán na jejím území.

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.

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.

418/2011

§3

Podle zákona České republiky se posuzuje také trestnost činu, pokud jej
v cizině spáchala právnická osoba mající sídlo v České republice.

Článek 10 odst. 2 2. Členský stát informuje Komisi, rozhodne-li se rozšířit příslušnost
svých soudů na trestné činy uvedené v článku 3 nebo na jednání uvedená
v článku 4, které byly spáchány, nebo k nimž došlo na území jiného
členského státu, pokud:
a) má pachatel na jeho území obvyklé bydliště;
b) je trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby usazené na jeho
území.
Článek 10 odst. 3 3. Spadá-li některý z trestných činů uvedených v článku 3 nebo jednání 104/2013
uvedené v článku 4 do příslušnosti soudu více členských států a může-li
kterýkoli z dotčených členských států vést účinné trestní stíhání na
základě stejných skutečností, spolupracují tyto členské státy při

Nerelevantní z hlediska implementace.

§ 258

NT

(1) Justiční orgán požádá orgán jiného členského státu, aby mu v jím PT
stanovené lhůtě sdělil, zda se v tomto členském státu vede nebo vedlo
trestní řízení pro týž skutek proti téže osobě (dále jen „souběžné trestní
řízení“), lze-li důvodně předpokládat, že je nebo bylo takové řízení
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rozhodování, který z nich bude pachatele trestně stíhat, aby se soudní
řízení soustředilo v jednom členském státě.
Zohledňují se tyto faktory:
a) území členského státu, na němž byl spáchán trestný čin;
b) státní příslušnost nebo bydliště pachatele;
c) země původu oběti či obětí; a
d) území, na němž byl pachatel dopaden.
Je-li to vhodné a v souladu s článkem 12 rámcového rozhodnutí
2009/948/SVV, předá se věc Eurojustu.
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vedeno a není-li o takovém trestním řízení informován jinak.
(2) V žádosti justiční orgán uvede
a) své kontaktní údaje,
b) popis skutkových okolností,
c) jméno a příjmení osoby, proti níž se řízení vede, a případně též jméno
a příjmení poškozeného a další osobní údaje umožňující jejich
identifikaci, a
d) fázi, v níž se trestní řízení nachází.
(3) Justiční orgán může v žádosti uvést další informace ohledně trestního
řízení vedeného v České republice, zejména zda se obviněný nachází ve
vazbě.
(4) Žádost se zasílá do jiného členského státu v úředním jazyce jiného
členského státu nebo v jazyce, v němž je tento členský stát ochoten
žádost přijmout.

104/2013

§ 259

(1) Justiční orgán sdělí orgánu jiného členského státu na jeho žádost a v
jím stanovené lhůtě, zda se v České republice vede nebo vedlo souběžné
trestní řízení; je-li dotčená osoba podle informací orgánu jiného
členského státu ve vazbě nebo zadržena, učiní tak neprodleně.
(2) Nemůže-li justiční orgán dodržet lhůtu stanovenou pro vyřízení
žádosti, vyrozumí o tom orgán jiného členského státu, včetně uvedení
důvodu a předpokládaného data vyřízení žádosti. Není-li lhůta pro
vyřízení žádosti stanovena, sdělí justiční orgán požadované informace
orgánu jiného členského státu bez zbytečného odkladu.
(3) Vede-li se nebo vedlo-li se v České republice souběžné trestní řízení,
justiční orgán sdělí orgánu jiného členského státu své kontaktní údaje a
informaci, v jaké fázi se takové řízení nachází, a v případě, že již bylo
pravomocně skončeno, i jak bylo skončeno. Justiční orgán může orgánu
jiného členského státu sdělit i další potřebné informace ohledně trestního
řízení vedeného v České republice.
(4) Byla-li žádost podle odstavce 1 zaslána orgánu, který nevede ani
nevedl souběžné trestní řízení, postoupí ji neprodleně justičnímu orgánu,
o němž se lze domnívat, že takové řízení vede, a současně o postoupení
vyrozumí orgán jiného členského státu, který mu žádost zaslal. Není-li
takové řízení v České republice vedeno, je k podání informace podle
odstavce 1 příslušný kterýkoli justiční orgán.

104/2013

§ 260

(1) Je-li vedeno v jiném členském státu souběžné trestní řízení, justiční
orgán konzultuje s příslušným orgánem jiného členského státu další
postup za účelem dosažení účinného řešení zabraňujícího nepříznivým
následkům, které jsou tím vyvolány.
(2) V průběhu konzultací justiční orgán informuje příslušný orgán jiného
členského státu o učiněných důležitých procesních úkonech a tomuto
orgánu na žádost sděluje další potřebné informace; tyto informace však
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neposkytne, došlo-li by tím k ohrožení podstatných národních
bezpečnostních zájmů nebo bezpečnosti osob.
(3) Informace a žádosti mezi justičním orgánem a orgánem jiného
členského státu se předávají písemně nebo jakýmkoli jiným způsobem
umožňujícím písemný záznam. Konzultace se vedou v jazyce
dohodnutém mezi justičním orgánem a orgánem jiného členského státu.
(4) Ustanoveními této hlavy nejsou dotčena ustanovení části druhé hlavy
II.
104/2013

Článek 11

Vyšetřovací nástroje
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby osoby,
útvary nebo služby příslušné k vyšetřování nebo stíhání trestných činů
uvedených v čl. 3 odst. 1 a 5 a jednání uvedených v článku 4 měly k
dispozici účinné vyšetřovací nástroje, jako jsou prostředky používané v
boji proti organizované trestné činnosti nebo jiným závažným trestným
činům.

9534
141/1961
ve znění
558/1991
265/2001

141/1961
ve znění
459/2011

§ 31 odst. 3

(3) Nelze-li případy uvedené v § 30 odst. 3 písm. b) nebo d) vyřešit
dohodou dotčených členských států ani prostřednictvím jejich národních
členů, národní člen na základě vyrozumění státního zástupce nebo soudu
nebo i bez takového vyrozumění požádá kolegium Eurojustu o
stanovisko, které zašle příslušnému státnímu zástupci nebo soudu.
Nesouhlasí-li státní zástupce nebo soud se stanoviskem kolegia
Eurojustu, bez zbytečného odkladu o tom informuje národního člena s
uvedením důvodů takového nesouhlasu; důvody není třeba uvádět v
případech, kdy by jejich uvedení ohrozilo podstatné národní
bezpečnostní zájmy nebo bezpečnost osob.

§ 83

(1) Nařídit domovní prohlídku je oprávněn předseda senátu a v PT
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.

§ 83a

(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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32018L1673.doc

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

str. 18 z 29

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32018L1673
Lhůta pro implementaci
3. 12. 2020
Úřední věstník
L 284/22
Gestor
MSp
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti
praní peněz
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

bezodkladně vyrozumět předsedu senátu oprávněného k vydání příkazu
a v přípravném řízení státního zástupce.

141/1961
ve znění
265/2001

§ 86

(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.

141/1961
ve znění
152/1995
265/2001

§ 87

(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
ve znění
152/1995
265/2001
264/2016

§ 87a

(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.
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141/1961
ve znění
265/2001
105/2013

§ 87b

(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
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
ve znění
265/2001

§ 87c

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
ve znění
177/2008
41/2009
459/2011
150/2016
455/2016
287/2018

§ 88

(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
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

Citace ustanovení

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32018L1673.doc

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

Vyhodnocení *

str. 20 z 29

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

32018L1673
Lhůta pro implementaci
3. 12. 2020
Úřední věstník
L 284/22
Gestor
MSp
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti
praní peněz
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 20. 6. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 20. 6. 2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

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
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
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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
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
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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.
(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
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
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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.
(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.
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(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
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
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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.
(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
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
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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.
Nahrazení
určitých
ustanovení
rámcového
rozhodnutí
2001/500/SVV
Ustanovení čl. 1 písm. b) a článku 2 rámcového rozhodnutí
2001/500/SVV se ve vztahu k členským státům vázaným touto směrnicí
nahrazují, aniž jsou dotčeny povinnosti těchto členských států týkající se
lhůt pro provedení uvedeného rámcového rozhodnutí ve vnitrostátním
právu.
Ve vztahu k členským státům vázaným touto směrnicí se odkazy na
ustanovení rámcového rozhodnutí 2001/500/SVV uvedeného v prvním
pododstavci považují za odkazy na tuto směrnici.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Článek 13 odst. 1 Provedení ve vnitrostátním právu
1. Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné
pro dosažení souladu s touto směrnicí do 3. prosince 2020. 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

Článek 13 odst. 2 2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních
právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Článek 14

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Článek 12

Podávání zpráv
Komise do 3. prosince 2022 předloží zprávu Evropskému parlamentu a
Radě, v níž posoudí, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná
pro dosažení souladu s touto směrnicí.
Komise do 3. prosince 2023 předloží zprávu Evropskému parlamentu a
Radě, v níž posoudí přidanou hodnotu této směrnice v oblasti boje proti
praní peněz a rovněž její dopad na základní práva a svobody. Komise na
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základě této zprávy případně předloží legislativní návrh na změnu této
směrnice. Komise zohlední informace poskytnuté členskými státy.
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Článek 15

Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v
Úředním věstníku Evropské unie.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Článek 16

Určení
Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami.

Nerelevantní z hlediska implementace.

NT

Poznámka

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

40/2009
141/1961
418/2011
104/2013
558/1991
152/1995

7.

265/2001

8.

177/2008

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

274/2008
41/2009
306/2009
341/2011
459/2011
193/2012
273/2012

16.
17.

105/2013
86/2015

18.

150/2016

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství
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
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
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
zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
zákon č. 306/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony
zákon č. 341/2011 Sb. o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
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
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
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
zákon č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
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
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.
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1. 1. 2010
1. 1. 1962
1. 1. 2012
1. 1. 2014
1. 1. 1992
1. 9. 1995

1. 1. 2002
1. 7. 2008
1. 1. 2009
1. 1. 2010
1. 1. 2010
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 9. 2012
1. 10. 2012
1. 1. 2014
1. 6. 2015
1. 7. 2016

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
19.
20.
21.
22.
23.

135/2016
183/2016
264/2016
455/2016
55/2017

24.

287/2018

40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
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
zákon č. 264/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
zákon č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
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
zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1. 10. 2016
1. 12. 2016
1. 1. 2017
1. 2. 2017
18. 3. 2017
1. 2. 2019

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

Číslo ID

Předkladatel

1.

9533

MSp

2.

9534

MSp

Název návrhu předpisu

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

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

Předpokládané
datum předložení
vládě

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

01.01.2019

31.12.2019

19.12.2020

1. 11. 2018

1. 7. 2019

1. 7. 2020

3. Poznámky
Poř.č.

1.
2.

Text poznámky

Směrnice trestní postih nedbalostní varianty praní peněz nevyžaduje, její čl. 3 odst. 2 je pouze fakultativní. Česká republika nicméně také nedbalostní praní peněz kriminalizuje, a to jako trestný čin legalizace
výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 trestního zákoníku. Rozsah trestně postižitelných nedbalostních jednání je však užší, nežli u jednání úmyslných.
Trestnost tzv. samopraní, tedy praní výnosů z předchozí vlastní trestné činnosti, je stanovena pro jednání podle § 216 odst. 2 trestního zákoníku, který a contrario k dikci § 216 odst. 1 trestního zákoníku uvádí,
že se jednání týká výnosů z trestné činnosti, tedy nikoli nutně výnosů z trestné činnosti spáchané jinou osobou.
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