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VI.  
 

Platně znění zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění zákona 
č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., 
zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona 
č. 273/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., 
zákona č. 51/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona 
č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb. 
a zákona č. 111/2019 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 

 
§ 23 

Uveřejňování informací hromadnými sdělovacími prostředky  
 
 Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání a vydavatel periodického tisku 
jsou povinni bez náhrady nákladů na základě žádosti policie neprodleně a bez úpravy obsahu 
a smyslu uveřejnit informace o závažném ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo 
veřejného pořádku.  
 

§ 23a  
Tísňová komunikace 

(1) Policie zajišťuje nepřetržitý a bezodkladný příjem volání na národní číslo 
tísňového volání 158, výzev předaných operačními středisky základních složek 
integrovaného záchranného systému a výzev oznámených prostřednictvím dalších služeb 
určených k tísňové komunikaci (dále jen „tísňová komunikace“) a reakci na tísňovou 
komunikaci prostřednictvím operačního řízení. 

(2) Operačním řízením se pro účely tohoto zákona rozumí činnost operačních 
středisek zřízených u útvarů policie, zejména příjem a vyhodnocení tísňové komunikace 
a navazující výkon řídících, organizačních a dalších činností směřujících k zajištění 
bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku. 

(3) Policie při příjmu tísňové komunikace využívá informace o místě, kde se 
komunikující nachází, získané z komunikační sítě, nebo telekomunikačního koncového 
zařízení. 

(4) Policie je pro potřeby operačního řízení oprávněna požadovat od základních 
složek integrovaného záchranného systému záznam tísňové komunikace uskutečněný na 
jednotné evropské číslo tísňového volání nebo na národní číslo tísňového volání. 

(5) Záznam tísňové komunikace může policie předat složce integrovaného 
záchranného systému, je-li potřebný k plnění jejího konkrétního úkolu. Záznam lze 
předat i orgánu veřejné moci na jeho písemnou žádost v rozsahu nezbytném pro výkon 
působnosti tohoto orgánu. 
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Hlava V  
 

Omezení osobní svobody  
 

§ 24 
Obecná ustanovení  

 (1) Osoba omezená na svobodě policistou nesmí být podrobena mučení nebo krutému, 
nelidskému anebo ponižujícímu zacházení a nesmí s ní být zacházeno takovým způsobem, 
který nerespektuje lidskou důstojnost. Policista, který se stane svědkem takového zacházení, 
má povinnost přijmout opatření k zamezení takovému zacházení a oznámit je bezodkladně 
svému nadřízenému.   
 (2) Policie na žádost osoby omezené na svobodě vyrozumí o této skutečnosti osobu jí 
blízkou nebo jinou osobu, kterou osoba omezená na svobodě určí. Jedná-li se o osobu 
nezletilou, osobu, jejíž svéprávnost byla omezena, vyrozumí také zákonného zástupce nebo 
opatrovníka této osoby. Jedná-li se o osobu mladší 15 let, vyrozumí také orgán sociálně právní 
ochrany dětí. Jde-li o vojáka v činné službě, vyrozumí také Vojenskou policii. Policie provede 
vyrozumění neprodleně.  
 (3) Vyrozumění podle odstavce 2 policie neprovede, pokud by tím došlo k ohrožení 
splnění účelu závažného úkonu nebo pokud by bylo takové vyrozumění spojeno s 
nepřiměřenými obtížemi. O této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informuje 
místně příslušného státního zástupce. Osobu podle odstavce 2 vyrozumí ihned, jakmile 
překážka podle věty první pomine.  
 (4) Osoba omezená na svobodě má právo zajistit si na vlastní náklady právní pomoc 
pomoc46) a mluvit s právním zástupcem bez přítomnosti třetí osoby. Za tímto účelem poskytne 
policista neprodleně nezbytnou součinnost, požádá-li o ni tato osoba.  
 (5) Osoba omezená na svobodě má právo nechat se vyšetřit nebo ošetřit lékařem podle 
svého výběru; to neplatí pro vyšetření lékařem ke zjištění, zda ji lze umístit do policejní cely 
nebo je nutno ji z ní propustit. Policie za účelem ošetření nebo vyšetření umožní přístup 
lékaře k této osobě. 

* * * 
§ 34 

Odnětí věci 
(1) Policista je oprávněn vyzvat osobu k vydání věci, 

a) lze mít za to, že v řízení o přestupku může být uloženo její propadnutí anebo může být 
zabrána, nebo 

b) jde o věc důležitou pro řízení o přestupku. 

 
46) 

 46) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 
  § 33 zákona č. 500/2004 Sb. 
  § 76b zákona č. 141/1961 Sb. 
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(2) Po předchozí marné výzvě k vydání věci podle odstavce 1, je policista oprávněn 
tuto věc odejmout. Nelze odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném nepoměru k povaze 
přestupku. 

(3) O vydání věci nebo jejím odnětí sepíše policista úřední záznam a osobě vystaví 
potvrzení; vydanou nebo odňatou věc policista předá orgánu, který je příslušný o přestupku 
rozhodnout. 

(4) Je-li věcí podle odstavce 1 nebo 2 omamná nebo psychotropní látka nebo prekursor 
drog, policie takovou látku po skončení věci zničí nebo zaeviduje k účelům podle § 38, pokud 
nebylo rozhodnuto o propadnutí věci nebo zabrání věci. Obdobným způsobem policie 
postupuje u omamných nebo psychotropních látek nebo prekursorů drog získaných v 
souvislosti s činností prováděnou podle § 69 a 70. 

(5) Není-li věci vydané nebo odňaté k dalšímu řízení třeba, policista ji vydá osobě, o 
jejímž právu na věc není pochyb; jinak ji vrátí osobě, která ji vydala nebo které byla odňata. 
 

§ 34  
Odnětí věci  

 (1) Policista je oprávněn vyzvat osobu k vydání věci, jestliže  
a) lze mít za to, že v řízení o přestupku nebo v řízení o jednání, které má znaky 

přestupku, může být uloženo její propadnutí nebo může být zabrána, nebo  
b) jde o věc důležitou pro řízení o přestupku nebo pro řízení o jednání, které má znaky 

přestupku.  
 (2) Po předchozí marné výzvě k vydání věci podle odstavce 1 je policista 
oprávněn tuto věc odejmout. Nelze odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném 
nepoměru k povaze přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku. Vyžaduje-li to 
bezpečnost osob nebo majetku nebo jiný obdobný obecný zájem, věta druhá se 
nepoužije. 
 (3) O vydání věci nebo jejím odnětí sepíše policista úřední záznam a osobě vystaví 
potvrzení; vydanou nebo odňatou věc policista předá orgánu, který je příslušný 
rozhodnout o přestupku nebo o jednání, které má znaky přestupku.   

(4) Je-li věcí podle odstavce 1 nebo 2 omamná nebo psychotropní látka nebo 
prekursor drog, nebo jiná chemická látka nebo předmět určený k výrobě omamných 
nebo psychotropních látek, policie takovou látku po skončení věci zničí nebo zaeviduje 
k účelům uvedeným v § 38, pokud nebylo rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání věci. 
Obdobným způsobem policie postupuje u věci uvedené ve větě první získané 
v souvislosti s činností uvedenou v § 69 nebo 70. 
 (5) Není-li věci vydané nebo odňaté k dalšímu řízení třeba, policista ji vydá osobě, 
o jejímž právu na věc není pochyb; jinak ji vrátí osobě, která ji vydala nebo které byla 
odňata.  

* * * 
§ 36  

 
Použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla  

 
 (1) Policista je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,  
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a) které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,  
  
b) které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu 

na pozemních komunikacích,  
  
c) které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo  
  
d) je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství  
 a jeho řidič není na místě přítomen.  
  
 (2) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla lze použít jen tehdy, je-li 
zajištěna možnost jeho odstranění bez zbytečného odkladu.  
  
 (3) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečného 
odkladu po projednání přestupku v blokovém řízení, po zjištění totožnosti osoby, která 
vozidlo na zakázaném místě ponechala, po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti 
takové osoby nebo po uhrazení nákladů podle odstavce 5 provozovatelem vozidla.  
  
 (4) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla z důvodu uvedeného v odstavci 
1 nelze použít, jde-li o vozidlo, které  
  
a) tvoří překážku silničního provozu10), nebo  
  
b) je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, bezpečnostního sboru, požární ochrany, 

vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo jako vozidlo 
osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodní smlouvy.  

  
 (5) Přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla se 
provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala, a nelze-li ji zjistit, pak na 
náklady provozovatele vozidla. Pokud došlo k přiložení technického prostředku k zabránění 
odjezdu vozidla v rozporu s odstavcem 1, uhrazené náklady musí být neprodleně vráceny 
tomu, kdo je uhradil.  
  
 (6) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla může policista použít také za 
podmínek podle § 55 odst. 1 písm. b). Na toto použití technického prostředku se odstavce 1 až 
5 nevztahují.  
 

§ 36a 
Zamezení provozu bezpilotního systému 

 (1) Policista je oprávněn zamezit provozu bezpilotního systému technickými 
nebo jinými prostředky, popřípadě jeho poškozením nebo zničením, jestliže 
bezprostředně ohrožuje život, zdraví, majetek, veřejný pořádek, životní prostředí 
nebo jiný zájem chráněný zákonem. 
 (2) Oprávnění podle odstavce 1 lze použít pouze v nezbytné míře nebo po 
nezbytnou dobu. 

 

§ 37  
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Zajištění, odstranění a zničení věci  
 (1) Policista je oprávněn věc zajistit, popřípadě odstranit, je-li důvodné podezření, že 
představuje bezprostřední závažné ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí a 
nelze-li toto ohrožení odstranit jinak.  
 (2) Nelze-li ohrožení odstranit postupem podle odstavce 1, je policista oprávněn věc 
zničit, popřípadě dočasně uložit do doby zničení, zejména je-li důvodné podezření, že 
obsahuje výbušninu.  
 (3) Nebrání-li tomu právní důvod, vydá policie zajištěnou věc bez zbytečného odkladu 
tomu, o jehož právu na vydání věci není pochyb, nebo oprávněnou osobu vyrozumí 
o možnosti věc převzít. Při pochybnostech policie uloží věc do své úschovy a osobu, která si 
na vydání věci činí nárok, poučí o možnosti uplatnit tento nárok v řízení ve věcech 
občanskoprávních.  
 (4) Je-li nebezpečí, že se věc, která nemohla být vydána podle odstavce 3, zkazí, prodá 
se a získané peněžní prostředky se uloží do úschovy policie.  
 (5) Zajištěná věc včetně peněžních prostředků podle odstavce 4 propadá státu, pokud 
není nárok na její vydání uplatněn do 3 měsíců od zajištění nebo není v této lhůtě vyzvednuta.  
 (6) Náklady spojené s úschovou hradí osoba, která věc převzala.  
 

§ 38  
Držení a používání nebezpečných látek a věcí  

 (1) Policie a policejní školy mohou pro účely výuky, výcviku, zkoušek, expertizní, 
znalecké a vědecko-výzkumné činnosti nebo pro výkon jiné činnosti v rámci plněného úkolu 
nabývat, držet, přechovávat, vyrobit a používat nebezpečné látky a věci a části lidských 
pozůstatků11).  
 (2) Nebezpečnými látkami a věcmi se pro účely tohoto zákona rozumějí zejména 
výbušniny, výbušné předměty, omamné a psychotropní látky, jedy, padělky platebních 
prostředků, známek a cenných papírů nebo jiných listin.  

(2) Nebezpečnými látkami a věcmi se pro účely tohoto zákona rozumějí zejména 
výbušniny, výbušné předměty, jedy, padělky platebních prostředků, známek a cenných 
papírů nebo jiných listin, omamné a psychotropní látky, prekursory drog nebo jiné 
chemické látky nebo předměty určené k výrobě omamných a psychotropních látek. 
 (3) Policie  
a) přijme opatření k zamezení neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k nebezpečným 

látkám a věcem nebo k jejich neoprávněnému použití, zničení anebo ztrátě,   
b) zpracuje a vede evidenci nebezpečných látek a věcí,  
c) vede dokumentaci technicko-organizačních opatření k zajištění ochrany nebezpečných 

látek a věcí a k eliminaci rizik plynoucích z charakteru tohoto materiálu pro bezpečnost 
osob a majetku.  

 (4) Policista je oprávněn používat a přepravovat výbušniny a výbušné předměty 
v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti osob a majetku, zejména při likvidaci nástražných 
výbušných systémů, při likvidaci nálezu munice nebo výbušnin, při speciálním výcviku 
služebních psů, při boji proti pachatelům závažných trestných činů nebo je-li to nezbytné 
k předcházení anebo odstranění závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti.  
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  (5) Zbraně, střelivo a munice včetně výbušnin, které jsou ve školách a školských 
zařízeních určeny ke vzdělávání a výcviku policistů, jsou výzbrojí policie. Zbraní se rozumí 
zbraň střelná včetně střeliva a doplňků zbraně, výbušnina, speciální výbušný předmět, 
průlomový pyrotechnický prostředek a speciální náloživo.  

 

§ 39  
Rušení provozu elektronických komunikací  

 (1) Policie může za účelem odstranění bezprostředního ohrožení životů nebo zdraví 
osob anebo bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu9) na majetku rušit v nezbytné míře a 
po nezbytnou dobu  
a) provoz elektronických komunikačních zařízení a sítí,  
b) poskytování služeb elektronických komunikací, nebo  
c) provozování radiokomunikačních služeb.  
 (2) Zavedení rušení podle odstavce 1 policie ohlásí na územně příslušné operační a 
informační středisko Integrovaného záchranného systému a Českému telekomunikačnímu 
úřadu. V nezbytné míře informuje o provedeném rušení dotčené provozovatele sítí a služeb 
elektronických komunikací. To neplatí, pokud by poskytnutí informace podle věty první nebo 
druhé mohlo ohrozit plnění úkolů policie. 

§ 39 
Rušení provozu elektronických komunikací 

(1) Policie může za účelem odstranění bezprostředního ohrožení životů nebo 
zdraví osob nebo za účelem odstranění bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu47) 
na majetku, popřípadě při zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob, 
rušit v nezbytné míře a po nezbytnou dobu  

a) provoz elektronických komunikačních zařízení a sítí,  

b) poskytování služeb elektronických komunikací, nebo  

c) provozování radiokomunikačních služeb.  

 (2) Policie může provádět rušení podle odstavce 1 rovněž při výcviku, přičemž 
ohlásí Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „úřad“), územně příslušnému 
operačnímu a informačnímu středisku integrovaného záchranného systému 
a Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost zavedení rušení 
v přiměřené lhůtě předem. Za účelem odstranění nebo zmírnění dopadů ohlášeného 
rušení může úřad stanovit podmínky tohoto rušení včetně povinnosti informovat 
v nezbytné míře o rušení dotčené provozovatele sítí elektronických komunikací 
a poskytovatele služeb elektronických komunikací; to neplatí, pokud by poskytnutí 
informace mohlo ohrozit plnění úkolů policie. V takovém případě může úřad uložit 
povinnost informovat dotčené provozovatele sítí elektronických komunikací 
a poskytovatele služeb elektronických komunikací bez zbytečného odkladu poté, co tyto 
důvody pominou. 

(3) Policie může provádět rušení poskytování služeb elektronických komunikací 
rovněž za účelem odstranění bezprostředně hrozící škody způsobené 
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a) protiprávním zásahem do počítačové sítě při probíhajícím kybernetickém útoku 
vedeném proti informačnímu systému kritické informační infrastruktury48) nebo 
významnému informačnímu systému49), 

b) kybernetickým útokem s dopadem na větší počet počítačových systémů orgánů 
veřejné moci, který způsobuje nefunkčnost těchto systémů.  

 (4) Zavedení rušení podle odstavců 1 a 3 policie ohlásí úřadu, územně 
příslušnému operačnímu a informačnímu středisku integrovaného záchranného systému 
a Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Pokud by ohlášení 
mohlo ohrozit plnění úkolů policie, ohlásí policie zavedení rušení bez zbytečného 
odkladu poté, co tyto důvody ohrožení pominou. 

* * * 
§ 42  

Zastavení a prohlídka dopravního prostředku  
 (1) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku,  
a) pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu, nebo  
b) pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného činu 
pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících,  
 má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo věci 
nachází. 
 (2) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, má-li 
důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v 
souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin.  
 (3) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, pátrá-li 
po 
a) osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území České 

republiky,  
b) zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech, nebo  
b) zbraních, střelivu, munici, výbušninách, výbušných předmětech, věcech uvedených 

v § 37, jedech, omamných a psychotropních látkách, prekurzorech drog nebo jiných 
chemických látkách nebo předmětech určených k výrobě omamných 
a psychotropních látek, nebo 

c) věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností,  
 má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku taková osoba nebo věc 
nachází.  

(4) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku 
také za účelem zjištění, zda se ve vozidle nenachází 
a) osoby hledané, pohřešované nebo protiprávně se zdržující na území České republiky, 
b) zbraně, střelivo, munice, výbušniny, výbušné předměty, věci uvedené v § 37, jedy, 

omamné a psychotropní látky, prekurzory drog nebo jiné chemické látky nebo 
předměty určené k výrobě omamných a psychotropních látek, nebo 
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c) věci pocházející z trestné činnosti nebo související s trestnou činností, 
pokud řidič na výzvu policisty nebo znamení dané podle jiného právního 

předpisu10) nezastavil. 
 (4) (5) Policista je oprávněn při zajišťování bezpečnosti prostředků veřejné hromadné 
dopravy před útoky na jejich provoz a na bezpečnost cestujících v těchto prostředcích provést 
prohlídku zavazadla, jakož i prostředku veřejné hromadné dopravy, za účelem zjištění, zda v 
nich není přepravována věc, která by mohla být použita k takovému útoku. Obdobně je 
oprávněn provést prohlídku osoby za účelem zjištění, zda takovou věc nepřechovává.  
 (5) (6) Policista je oprávněn při zajišťování bezpečnosti prostředků veřejné hromadné 
dopravy a při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti v těchto prostředcích k  
a) bezplatné přepravě těmito prostředky,  
b) bezplatnému používání telekomunikačních zařízení instalovaných v těchto prostředcích.  
 (6) (7) Policista je oprávněn za účelem provedení prohlídky dopravní prostředek 
otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.  

* * * 
 

§ 44  
 (1) Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející 
útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví 
anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn 
vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou (dále 
jen „společné obydlí“), jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je 
oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti. Pokud společné obydlí obývá nezletilé 
dítě, považuje se za ohroženou osobu podle této hlavy. 
 (2) Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani 
se souhlasem ohrožené osoby. Podáním návrhu na vydání předběžného opatření podle zákona 
o zvláštních řízeních soudních v průběhu vykázání se doba vykázání prodlužuje do dne nabytí 
právní moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu.  
 (3) Vykázání oznámí policista ústně vykázané i ohrožené osobě a vyhotoví potvrzení o 
vykázání, které jim předá proti podpisu. Součástí potvrzení o vykázání je vymezení prostoru, 
na který se vykázání vztahuje, uvedení totožnosti ohrožené a vykázané osoby, poučení o 
právech a povinnostech vykázané osoby a adresa útvaru policie, u kterého si může 
vyzvednout kopii úředního záznamu o vykázání. Odmítne-li ohrožená nebo vykázaná osoba 
potvrzení o vykázání převzít nebo odmítne-li písemně potvrdit jeho převzetí, policista tuto 
skutečnost uvede v úředním záznamu.  
 (4) Není-li vykázaná osoba vykázání přítomna, poučení o jejích právech a 
povinnostech v souvislosti s vykázáním jí policista poskytne při prvním kontaktu. Je-li to 
možné, policista této osobě předá potvrzení o vykázání, v opačném případě ji poučí o 
možnosti převzít potvrzení o vykázání a kopii úředního záznamu o vykázání u příslušného 
útvaru policie; součástí poučení je i údaj o adrese tohoto útvaru.  
 (5) Nesouhlasí-li vykázaná osoba s vykázáním, může proti němu na místě podat 
námitky, které policista uvede v potvrzení o vykázání. Policista námitky předá bez zbytečného 
odkladu krajskému ředitelství příslušnému podle místa vykázání (dále jen „příslušné krajské 
ředitelství“). Vykázaná osoba může dále do 3 dnů ode dne převzetí potvrzení o vykázání podat 
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příslušnému krajskému ředitelství námitky písemně. Lhůta pro podání námitek počíná běžet 
dnem následujícím po dni, kdy došlo k převzetí potvrzení o vykázání a je považována za 
dodrženou, jsou-li námitky nejpozději v její poslední den předány k poštovní přepravě nebo 
podány u příslušného krajského ředitelství. O tomto právu policista vykázanou osobu poučí 
před předáním potvrzení o vykázání.  
 (6) Shledá-li příslušné krajské ředitelství, že podmínky pro vykázání nebyly splněny, 
vykázání ukončí a o této skutečnosti vyrozumí ohroženou a vykázanou osobu bez zbytečného 
odkladu.  

 
§ 45  

 (1) Vykázaná osoba je povinna  
a) opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání,  
b) zdržet se vstupu do prostoru podle písmene a),  
c) zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou,  
d) vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného obydlí, které drží.  
Policista vykázanou osobu poučí o následcích neuposlechnutí výzvy podle písmene d).  
 (2) Vykázaná osoba má právo  
a) vzít si ze společného obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní 
doklady před splněním povinnosti podle odstavce 1 písm. a),  
b) vzít si v průběhu vykázání ze společného obydlí věci podle písmene a) a věci nezbytné pro 
její podnikání nebo pro výkon povolání; právo lze uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti 
policisty, policista o výkonu tohoto práva ohroženou osobu předem informuje,  
c) ověřovat provedení vykázání zejména na čísle tísňového volání 158,  
d) vyzvednout si kopii úředního záznamu o vykázání u příslušného útvaru policie.  
 (3) Policista poskytne vykázané osobě bez zbytečného odkladu informace o pomoci 
násilným osobám a o možnostech jejího dalšího ubytování a v souvislosti s tím nezbytnou 
součinnost. Od této osoby dále vyžádá adresu pro doručování.  

* * * 

 

§ 47  
 (1) Územní rozsah prostoru, na který se vykázání vztahuje, určí policista podle míry 
požadavku účinné preventivní ochrany osoby ohrožené útokem. Je-li v důsledku vykázání 
ohrožen provoz objektu nebo znemožněn výkon zaměstnání vykázané osoby, policista o této 
skutečnosti bezodkladně vyrozumí provozovatele objektu nebo zaměstnavatele vykázané 
osoby za účelem přijetí potřebných opatření.  
 (2) Při provádění úkonů souvisejících s vykázáním policista zajistí přítomnost 
nezúčastněné osoby; to neplatí, hrozí-li nebezpečí z prodlení.  
 (3) Do 24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí provedení vykázání zašle 
policista kopii úředního záznamu o vykázání příslušnému intervenčnímu centru14) a soudu, 
který je příslušný k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření podle zákona o 
zvláštních řízeních soudních. Pokud ve společném obydlí žije nezletilá osoba, zašle kopii 
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úředního záznamu o vykázání v této lhůtě i příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.  
 (4) Policista ve lhůtě 3 dnů od vykázání provede kontrolu, zda vykázaná osoba 
dodržuje povinnosti vyplývající z vykázání.  
 (5) O provedených úkonech a opatřeních sepíše policista úřední záznam.  

* * * 

 

§ 49  
Zajišťování bezpečnosti určených osob  

 (1) Policie zajišťuje v rámci plnění svých úkolů bezpečnost  
a) ústavního činitele České republiky, stanoví-li tak vláda,  
b) osoby chráněné při jejím pobytu na území České republiky podle mezinárodních dohod.  

(2) Policie může dále zajišťovat v rámci plnění svých úkolů bezpečnost dalších 
osob určených ministrem. Rozsah a způsob takového zajištění bezpečnosti stanoví 
na návrh policejního prezidenta ministr. 
 (2) (3) Při zajišťování bezpečnosti osoby chráněné podle odstavce 1 nebo 2 nebo 
osoby, které je poskytována krátkodobá ochrana, je policista oprávněn  
a) provést prohlídku osoby, zavazadla, věci, dopravního prostředku nebo objektu 

nacházejících se v prostoru, ze kterého by bylo možno ohrozit bezpečnost chráněné osoby, 
a prohlídku takového prostoru a  

b) ověřit dodržení hygienických limitů ukazatelů pitné vody, potravin a pokrmů, jakož i 
splnění hygienických požadavků na výkon epidemiologicky závažných činností15), jestliže 
jich má být užito pro potřeby chráněné osoby.  

 (3) (4) Prohlídku osoby podle odstavce 2 3 písm. a) je policista oprávněn provést, 
jestliže tato osoba na jeho výzvu ihned neopustí prostor podle odstavce 2 3 písm. a) nebo 
hrozí-li nebezpečí z prodlení.  
 (4) (5) Prohlídku objektu je policista oprávněn provést pouze se svolením vlastníka 
nebo uživatele. Bez uvedeného svolení je policista oprávněn provést prohlídku, je-li důvodné 
podezření, že z objektu hrozí útok na bezpečnost chráněné osoby.  
 (5) (6) Prohlídka objektu, zavazadla, věci a dopravního prostředku nesmí sledovat jiný 
zájem než zajištění bezpečnosti chráněné osoby.  
  

§ 50  
Krátkodobá ochrana osoby  

 (1) Krátkodobou ochranou osoby se pro účely tohoto zákona rozumí opatření 
zahrnující  
a) fyzickou ochranu,  
b) dočasnou změnu pobytu osoby,  
c) použití zabezpečovací techniky, nebo  
d) poradensko-preventivní činnost. 
 (2) Krátkodobou ochranu osob poskytne policie v odůvodněných případech osobě, 
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které zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí, avšak nelze jí poskytnout 
zvláštní ochranu osob17) nebo nejsou splněny podmínky zajišťování bezpečnosti osoby podle 
§ 49 odst. 1 nebo 2 anebo podmínky ochrany osoby pověřené výkonem rozhodnutí podle 
§ 21. Krátkodobá ochrana osob se v odůvodněných případech poskytne také osobám blízkým 
osobě, které zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Krátkodobou ochranu 
nelze poskytovat bez souhlasu osoby, které má být poskytnuta.  
 (3) V případě bezprostředně hrozícího útoku na život nebo zdraví osoby poskytne 
policista této osobě předběžně fyzickou ochranu a informuje o tom útvar policie příslušný k 
zajišťování krátkodobé ochrany osob.  

* * * 
 

§ 54  
Použití pout a prostředků k zamezení prostorové orientace  

 Policista je oprávněn použít pouta a prostředek k zamezení prostorové orientace také 
ke spoutání osoby  
a) zajištěné,  
b) zadržené3),  
c) zatčené3),  
d) dodávané do výkonu trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, ochranného léčení 

nebo ochranné výchovy3), nebo  
e) převzaté policistou k provedení procesních úkonů z vazby nebo výkonu trestu odnětí 

svobody, zabezpečovací detence, ochranného léčení nebo ochranné výchovy, nebo 
 f) převzaté policistou od zdravotnického zařízení, které vůči této osobě provádí výkon 

ochranného léčení formou ochranného ústavního léčení podle jiného právního 
předpisu47),  

 je-li důvodná obava, že může být ohrožena bezpečnost osob, majetku nebo ochrana 
veřejného pořádku anebo že se osoba pokusí o útěk. Policista je oprávněn použít pouta ke 
vzájemnému připoutání dvou nebo více osob. Prostředek k zamezení prostorové orientace je 
policista oprávněn použít pouze, nelze-li účelu úkonu dosáhnout jinak.  

* * * 
 

§ 61 
Podání vysvětlení 

(1) Policie může požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k 
objasnění skutečností důležitých pro 
a) odhalení trestného činu nebo, přestupku, jednání, které má znaky přestupku nebo 

kázeňského přestupku, a jeho pachatele, 
b) vypátrání hledané nebo pohřešované osoby anebo věci, nebo 
c) přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby chráněné podle tohoto zákona nebo 

jiného právního předpisu, 
a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu, popřípadě bez zbytečného odkladu, 
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je-li to nezbytné, dostavila na určené místo k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení. 
(2) Dostaví-li se osoba na základě výzvy, je policista povinen s touto osobou sepsat 

bez zbytečného odkladu úřední záznam o podání vysvětlení. 
(3) Podání vysvětlení nesmí být od osoby požadováno, pokud by tím porušila 

zákonem stanovenou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této 
povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna. Osoba 
může vysvětlení odepřít pouze, pokud by jím sobě nebo osobě blízké způsobila nebezpečí 
trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek, jednání, které má znaky přestupku, 
nebo kázeňský přestupek. 

(4) Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 1, má nárok na náhradu nutných výdajů a 
na náhradu ušlého výdělku. Náhradu poskytuje policie. Nárok na náhradu nemá ten, kdo se 
dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání. Nárok na náhradu zaniká, 
jestliže jej osoba neuplatní do 7 dnů ode dne, kdy se na výzvu podle odstavce 1 dostavila; o 
tom musí být osoba poučena. 
 (5) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě, 
může být předvedena. Úřední záznam o podání vysvětlení je policista povinen sepsat bez 
zbytečného odkladu po jejím předvedení; po sepsání tohoto záznamu policista osobu propustí. 
 (6) O předvedení sepíše policista úřední záznam. 

* * * 
 

§ 63 
Prokázání totožnosti 

(1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data 
narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo 
adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování 
osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti. 

(2) Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu 
a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo, přestupku nebo jednání, které má znaky 

přestupku, 
b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez 

povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky, 
c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, 

z něhož lze tento prostor účinně ohrozit, 
d) od níž je požadováno vysvětlení, 
e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby, 
f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou 

zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející, 
g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být 

užito k násilí nebo pohrůžce násilím, 
h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo, přestupku nebo 

jednání, které má znaky přestupku, k požáru anebo jiné mimořádné události, 
i) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu6), 
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j) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo, přestupku nebo 
jednání, které má znaky přestupku, 

k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o 
prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání 
totožnosti požádala, nebo 

l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného 
pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti. 

 (3) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji 
prokázat ani po poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti a policista nemůže její totožnost 
zjistit provedením úkonu na místě, je oprávněn osobu předvést k provedení úkonů směřujících 
ke zjištění její totožnosti. Potřebnou součinnost k prokázání totožnosti policista poskytne 
způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel úkonu. 
 (4) Nelze-li totožnost předvedené osoby zjistit na základě sdělených údajů ani v 
dostupných evidencích, je policista oprávněn získat informace potřebné k jejímu ztotožnění 
snímáním daktyloskopických otisků, zjišťováním tělesných znaků, měřením těla, pořizováním 
obrazových, zvukových a jiných záznamů a odebíráním biologických vzorků umožňujících 
získání informací o genetickém vybavení. 
 (5) Nelze-li úkon podle odstavce 4 pro odpor osoby provést, je policista oprávněn 
tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu. 
Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem 
do tělesné integrity. 
 (6) Byla-li prokázáním totožnosti zjištěna osoba pohřešovaná, vyrozumí policista se 
souhlasem této osoby toho, kdo pohřešování osoby oznámil. Bez souhlasu pohřešované osoby 
policie oznamovateli sdělí, že pátrání po pohřešované osobě bylo ukončeno. Je-li svéprávnost 
pohřešované osoby omezena, vyrozumí policista o ztotožnění pohřešované osoby toho, kdo 
pohřešování osoby oznámil, a jejího opatrovníka. 

* * * 
 

 § 66  
Získávání informací z evidencí  

 (1) Policie může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu žádat od správce 
evidence nebo zpracovatele poskytnutí informací z evidence provozované na základě jiného 
právního předpisu. Správce evidence nebo zpracovatel poskytne informace bezplatně, 
nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Správce evidence nebo zpracovatel jsou povinni žádosti 
bez zbytečného odkladu vyhovět, nestanoví-li jiný právní předpis pro poskytnutí informací 
policii jiný režim19).  
 (2) Policie může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu žádat od správce 
evidence nebo zpracovatele poskytnutí informací z databáze účastníků veřejně dostupné 
telefonní služby20), agendového informačního systému evidence občanských průkazů21), 
agendového informačního systému evidence cestovních dokladů22), agendového informačního 
systému evidence diplomatických a služebních pasů22), agendového informačního systému 
evidence obyvatel23), evidence údajů o mýtném24), katastru nemovistostí25), základního 
registru obyvatel33), základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a 
orgánů veřejné moci33), základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí33), 
základního registru agend orgánů veřejné moci agend, orgánů veřejné moci, 
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soukromoprávních uživatelů a některých práv a povinností33), informačního systému 
územní identifikace33), registru silničních vozidel34), centrálního registru silničních vozidel34), 
registru historických a sportovních vozidel34), registru řidičů10), centrálního registru řidičů10), 
rejstříků a evidencí vedených Úřadem pro civilní letectví a databází vedených Řízením 
letového provozu České republiky40), evidencí vydaných povolení k zaměstnání a 
informací týkajících se cizinců vedených krajskými pobočkami Úřadu práce České 
republiky50 a registru podnikatelů v silniční dopravě38) včetně údajů z registru podnikatelů v 
silniční dopravě z jiných členských států podle přímo použitelného předpisu Evropské unie39) 
způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup; v případě agendového informačního 
systému evidence občanských průkazů a agendového informačního systému evidence 
cestovních dokladů lze informace poskytnout pouze způsobem umožňujícím nepřetržitý 
přístup; v případě databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby se informace 
poskytne ve formě a v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem20).  
 (3) Policie může v případech stanovených zákonem a v rozsahu potřebném pro plnění 
konkrétního úkolu žádat od právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační 
síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací poskytnutí 
provozních a lokalizačních údajů způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup, 
nestanoví-li jiný právní předpis20) jinak. Tyto osoby jsou povinny žádosti vyhovět bez 
zbytečného odkladu, ve formě a v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.  
 (4) Policie žádá o poskytnutí informací podle odstavců 1 až 3 pouze způsobem, který 
umožní policii uchovávat identifikační údaje o útvaru policie nebo o policistovi, který o 
poskytnutí informací žádal, a o účelu, k němuž bylo o poskytnutí informací žádáno, nejméně 
po dobu 5 let. O skutečnostech podle věty první jsou správce evidence nebo zpracovatel 
povinni zachovávat mlčenlivost.  
 (5) Za účelem zajištění bezpečnosti nebo zajištění ochrany osoby, o níž lze důvodně 
předpokládat, že by mohl být ohrožen její život nebo zdraví, za účelem pátrání po hledané 
anebo pohřešované osobě nebo za účelem zabránění vyzrazení činnosti policie mohou policie 
nebo ministerstvo požadovat od zpracovatele nebo správce evidence vedené na základě jiných 
právních předpisů, aby policii nebo ministerstvu oznamovali každý výdej osobních údajů.  
 

§ 67  
Získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků  

 (1) Policie je v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupku nebo jednání, které 
má znaky přestupku, oprávněna vyžadovat  
a) výpis z evidence Rejstříku trestů v případech, ve kterých by předchozí trestní postih mohl 

vést k posouzení skutku jako trestného činu 
b) opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, 
b) c) provedení orientačního vyšetření při podezření na ovlivnění alkoholem nebo jinou 

návykovou látkou pomocí dechové zkoušky nebo odběrem slin anebo potu, 
c) d) odborné lékařské vyšetření ke zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky včetně odběru 

 
5 0 

 50)  § 102 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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krve, moči, slin nebo potu, a to i v případě, že osobu nelze předem pro její zdravotní stav 
ke strpění příslušných úkonů vyzvat, nebo  

d) e) jiné odborné vyjádření.  
 (2) Policista je dále oprávněn provádět ohledání místa přestupku, ohledání věci mající 

vztah ke spáchanému přestupku a v souvislosti s tím zjišťovat a zajišťovat stopy.  
(2) Policista je dále oprávněn provádět ohledání místa přestupku nebo místa 

jednání, které má znaky přestupku, ohledání věci, která má vztah ke spáchanému 
přestupku nebo k jednání, které má znaky přestupku a v souvislosti s tím zjišťovat a 
zajišťovat stopy.  
 (3) Úkonům uvedeným v odstavci 1 písm. b) nebo c) c) nebo d) je osoba povinna se 
podrobit, není-li to spojeno s nebezpečím pro její zdraví.  
 (4) Odběr krve musí být proveden, požádá-li o to osoba podezřelá z přestupku nebo 
z jednání, které má znaky přestupku. Poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické 
zařízení, kde má být odběr krve proveden, určí policista, který rovněž zajistí dopravu osoby 
do tohoto zařízení. Policista následně zajistí provedení rozboru odebrané krve poskytovatelem 
zdravotních služeb. Náklady spojené s dopravou osoby do zdravotnického zařízení, odběrem 
krve a jejím následným rozborem hradí osoba, která o něj požádala; pokud je touto osobou 
osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady její zákonný zástupce.  
 

§ 68  
Pátrání po osobách a věcech 

 (1) Policie provádí jako součást plnění svých úkolů pátrání po osobách a věcech s 
cílem zjistit, kde se tyto osoby nebo věci nacházejí, nebo identifikovat osoby, mrtvoly, části 
lidského těla anebo kosterního nálezu neznámé totožnosti.  
 (2) Policie může žádat pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo 
pohřešované osobě a za účelem zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo totožnosti 
nalezené mrtvoly poskytnutí provozních a lokalizačních údajů od právnické nebo fyzické 
osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup, nestanoví-li 
jiný právní předpis20) jinak. Informace se poskytne ve formě a v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem20).  
 (3) Policie může pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo pohřešované 
osobě žádat od  
a) banky předávání dat o době a místě použití elektronického platebního prostředku hledané 

nebo pohřešované osoby,  
b) zdravotní pojišťovny nebo poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb poskytnutí 

informací o době a místě poskytnutí zdravotních nebo sociálních služeb této osobě.  
 (4) Informace získané podle odstavců 2 a 3 lze použít pouze pro účely zjištění doby a 
místa pobytu osoby.  
 (5) Policie může za účelem zjištění totožnosti neznámé mrtvoly žádat poskytnutí údajů 
ze zdravotnické dokumentace.  

 

Získávání poznatků o trestné činnosti  
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§ 69 

 
 (1) Policista před zahájením úkonů trestního řízení3) z vlastní iniciativy nebo 
na základě podnětu jiné osoby anebo orgánu za účelem získání poznatků o trestné činnosti 
vyhledává, odhaluje, a je-li to třeba, i dokumentuje skutečnosti nasvědčující tomu, že byl 
spáchán trestný čin. V rámci činnosti podle věty první je povinen předcházet trestné činnosti.  
  
 (2) Policista při výkonu činností podle odstavce 1 postupuje podle tohoto zákona, 
za využití oprávnění a prostředků v něm uvedených.  
 

§ 70  
 (1) Zájmovým prostředím se pro účely tohoto zákona rozumí prostředí, v němž lze 
důvodně předpokládat získání poznatků důležitých pro zamezování, odhalování a 
dokumentování trestných činů, ke zjišťování jejich pachatelů a k předcházení těmto trestným 
činům.  
 (2) Získávání poznatků ze zájmového prostředí je činnost policisty, který se zastíráním 
skutečného účelu své činnosti aktivně vyhledává, dokumentuje a vyhodnocuje poznatky o 
zájmovém prostředí a osobách v něm se pohybujících. V rámci této činnosti je policista 
oprávněn zastírat svoji příslušnost k policii, a skutečný účel své činnosti a využívat 
podpůrné operativně pátrací prostředky. 

 * * * 
 

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů policií  
§ 79  

 (1) Odstavce 2 až 6 a § 79a až 88 se použijí na zpracování osobních údajů za účelem 
předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, zajišťování 
bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, 
včetně pátrání po osobách a věcech. 
 (2) Policie může zpracovávat osobní údaje, je-li to nezbytné pro účely uvedené v 
odstavci 1. Policie může zpracovávat osobní údaje také k ochraně důležitých zájmů subjektu 
údajů, které souvisí s účelem uvedeným v odstavci 1.  
 (3) Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu, náboženském, 
filosofickém nebo politickém přesvědčení, členství v odborové organizaci, zdravotním stavu, 
sexuálním chování nebo sexuální orientaci lze pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely šetření 
konkrétního trestného činu nebo přestupku, při poskytování ochrany osob17) nebo při 
předcházení a odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu. 
 (4) Policie zpracovává osobní údaje pro účely uvedené v odstavci 1 nebo 2 odděleně 
od osobních údajů zpracovávaných při plnění jiných úkolů policie. 
 (5) Osobní údaje zpracovávané podle odstavce 1 nebo 2 může policie zpracovávat v 
nezbytném rozsahu i pro plnění jiných úkolů policie stanovených zákonem. 
 (6) Policie může pro účely uvedené v odstavci 1 
a) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod záminkou jiného 

účelu nebo jiné činnosti, nebo 
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b) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. 
* * * 
§ 80b  

 
Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů bezpečnostním sborům třetích států a 

mezinárodním organizacím  
 
 (1) Policie může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní údaje mezinárodní 
organizaci Interpol nebo bezpečnostnímu sboru státu, který neuplatňuje právní předpisy k 
provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68041), nebo obdobnému 
orgánu mezinárodní organizace, je-li to nezbytné pro předcházení trestné činnosti, 
prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření nebo při zajišťování 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech.  
  
 (2) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci podle odstavce 1 vztahuje 
rozhodnutí orgánu Evropské unie vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie o zajištění 
odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v oblasti policejní spolupráce, odstavce 3 až 5 se 
nepoužijí, ledaže orgán Evropské unie rozhodne, že odpovídající úroveň ochrany již není 
zajištěna.  
  
 (3) Policie může k účelům uvedeným v odstavci 1 provést zpřístupnění nebo předání 
osobních údajů mezinárodní organizaci nebo bezpečnostnímu sboru podle odstavce 1, 
přijmou-li nezbytná opatření pro zajištění ochrany osobních údajů. Policie informuje Úřad pro 
ochranu osobních údajů o kategoriích zpřístupnění nebo předání a uchová informace o čase, 
příjemci a důvodech zpřístupnění nebo předání, jakož i dotčených osobních údajích; to 
neplatí, pokud opatření pro zajištění ochrany osobních údajů stanoví pro bezpečnostní sbor 
nebo mezinárodní organizaci podle odstavce 1 právní předpis nebo mezinárodní smlouva.  
  
 (4) Není-li splněna podmínka uvedená v odstavci 3 větě první, může policie 
zpřístupnit nebo předat osobní údaje, je-li to nezbytné pro  
a) ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby,  
b) zpřístupnění nebo předání podle § 80 odst. 1 písm. c),  
c) předejití bezprostředního a závažného ohrožení veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti v 

zahraničí,  
d) plnění konkrétního úkolu při plnění účelů uvedených v § 79 odst. 1, nebo  
e) ochranu konkrétních právních nároků osob v souvislosti s účely uvedenými v § 79 odst. 1.  
  
 (5) Policie osobní údaje podle odstavce 4 písm. d) nebo e) nezpřístupní nebo nepředá, 
popřípadě zpřístupní nebo předá pouze částečně, pokud zájem na ochraně základních práv a 
svobod subjektu údajů převažuje nad veřejným zájmem na jejich zpřístupnění nebo předání.  
  
 (6) Policie při postupu podle odstavce 4 uchová informace o čase, příjemci a důvodech 
zpřístupnění nebo předání, jakož i dotčených osobních údajích.  
  
 (7) Policie dále může s přihlédnutím k závažnosti případu, účelu původního předání a 
úrovni ochrany osobních údajů  
a) vyslovit souhlas, aby prostřednictvím bezpečnostního sboru nebo mezinárodní organizace 
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podle odstavce 1 byly osobní údaje, které jim policie předala, předány bezpečnostnímu 
sboru jiného státu nebo jiné mezinárodní organizaci; takový souhlas může být udělen i 
obecně, nebo  

b) požadovat od bezpečnostního sboru nebo mezinárodní organizace podle odstavce 1 
informace o zpracování předaných osobních údajů.  

 
* * * 
§ 87 

 (1) Policie osobní údaje nevymaže, 
a) jsou-li dále využívány pro účely uvedené v § 79 odst. 1 nebo jde-li o osobní údaje, které 

jsou součástí spisového materiálu, bez ohledu na to, zda jsou zpracovány v listinné nebo 
automatizované podobě, nebo 

b) jde-li o zpracování osobních údajů pohřešované nebo hledané osoby, za podmínky, že 
1. tato osoba byla pohřešována nebo hledána opakovaně, 
2. lze důvodně předpokládat, že tato osoba bude opět pohřešována nebo hledána, nebo 
3. osobní údaje této osoby jsou zpracovávány při plnění úkolů policie v souvislosti 

s trestnou činností. 
 (2) Záznamy o automatizovaném zpracování osobních údajů a záznamy uvedené 
v § 80b odst. 6 policie uchovává po dobu 3 let od jejich pořízení, nestanoví-li předpis 
Evropské unie o policejní spolupráci jinak. 
 

§ 88 
 Při zpracovávání osobních údajů pro účely podle § 85 uvedené v § 79 odst. 1 bez 
vědomí subjektu údajů sdělí policie tomuto subjektu v okamžiku, kdy není ohroženo plnění 
úkolů policie v souvislosti s těmito účely, že pro své potřeby zpracovává jeho osobní údaje. 
Sdělení učinit nemusí, 
a) jsou-li tyto údaje zlikvidovány bez zbytečného odkladu po zániku uvedeného ohrožení, 

nebo 
b) pokud by sdělení těchto údajů bylo spojeno s neúměrným úsilím. 

* * * 
 

§ 97  
 (1) Každý může upozornit  
a) na nedostatky v činnosti policejního útvaru, policisty nebo zaměstnance policie, nebo  
b) na skutečnost, že se policista nebo zaměstnanec policie dopustil jednání, které naplňuje 

znaky trestného činu, přestupku nebo kázeňského přestupku, 
 (2) Policista nebo útvar policie musí upozornění přijmout. Policie do 30 60 dnů ode 
dne přijetí upozornění vyrozumí toho, kdo jej učinil, o přijatých opatřeních, pokud o toto 
vyrozumění osoba požádá. Oznámení protiprávního jednání podle trestního řádu tímto není 
dotčeno.  
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 (3) Má-li osoba dotčená činností policisty nebo zaměstnance policie za to, že její 
upozornění nebylo řádně vyřízeno, může požádat nadřízeného policistu nebo 
zaměstnance policie, aby přezkoumal způsob vyřízení upozornění. 

* * * 
 

§ 111 
 Kde se v tomto zákoně mluví o  
a) trestných činech, rozumí se tím i jednání vykazující znaky trestného činu spáchané osobou, 

která není trestně odpovědná,  
b) prohlídce osoby, rozumí se tím prohlídka fyzické osoby prováděná  

1. s využitím přímých fyzických kontaktů nebo přímého pozorování odhaleného těla této 
osoby včetně prohlídky oděvních svršků osoby a věcí, které má tato osoba u sebe v době 
prohlídky,  

2. osobou stejného pohlaví, 
b) prohlídce osoby, rozumí se tím prohlídka fyzické osoby prováděná osobou stejného 

pohlaví, a to včetně prohlídky oděvních svršků osoby a věcí, které má tato osoba u 
sebe v době prohlídky, 
 1. s využitím přímých fyzických kontaktů, nebo  
 2. je-li to nezbytné, přímým pozorováním odhaleného těla této osoby, při kterém je 

policista oprávněn vyzvat osobu k provedení pohybu sloužícího k odhalení zbraně 
nebo jiné věci způsobilé ohrozit život nebo zdraví,  

c) hledané osobě, rozumí se jí fyzická osoba, u které je dán některý ze zákonných důvodů 
omezení její osobní svobody, místo jejího pobytu není známo a policií bylo po ní 
vyhlášeno pátrání,  

d) pohřešované osobě, rozumí se jí fyzická osoba, o níž se lze důvodně domnívat, že je 
ohrožen její život nebo zdraví, místo jejího pobytu není známo a policií po ní bylo 
vyhlášeno pátrání,  

e) zbraní, rozumí se tím cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším, nestanoví-li 
tento zákon jinak., 

f) sepsání úředního záznamu, rozumí se tím též jeho pořízení za použití audiozáznamu 
nebo videozáznamu, je-li to s ohledem na povahu úkonu vhodné a účelné. 

* * * 
 

§ 116  
Použití policejní letecké techniky  

 (1) Ministerstvo   
a) vede evidenci letadel provozovaných policií (dále jen „policejní letadla“) v leteckém 

rejstříku policejních letadel, přiděluje policejnímu letadlu poznávací značku a vydává 
osvědčení o zápisu policejního letadla do leteckého rejstříku policejních letadel,  

b) rozhoduje o letové způsobilosti, vydává osvědčení letové způsobilosti a ověřuje letovou 
způsobilost policejních letadel,  
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c) provádí kontroly letové způsobilosti,  
d) zadržuje osvědčení letové způsobilosti do doby odstranění závady v letové způsobilosti,  
e) rozhoduje o letové nezpůsobilosti policejního letadla a odnímá osvědčení letové 

způsobilosti a uznává za platné osvědčení letové způsobilosti vydané jiným státem,  
f) uděluje souhlas ke zkušebnímu létání.  
 (2) Letecký rejstřík policejních letadel je veřejně přístupný a zapisují se do něj tyto 
údaje o policejním letadle  
a) poznávací značka,  
b) typ a výrobní číslo policejního letadla,  
c) ostatní základní technické údaje stanovené prováděcím právním předpisem,  
d) datum zápisu a výmazu z leteckého rejstříku policejních letadel.  
 (3) Zjišťování příčin leteckých nehod policejních letadel provádí odborná komise 
určená ministrem.  
 (4) Hrozí-li nebezpečí z prodlení a nestačí-li síly a prostředky k zajištění letadel pro 
zdravotnickou záchrannou službu, může se policie podílet na zabezpečování letadel pro 
zdravotnickou záchrannou službu.  
 (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti žádosti o zápis letadla do leteckého 
rejstříku policejních letadel, doklady, které je nutno k žádosti přiložit, technické údaje o 
policejním letadle zapisované do leteckého rejstříku policejních letadel a vzor osvědčení o 
zápisu policejního letadla do leteckého rejstříku policejních letadel. 
  (6) Evidenci bezpilotních policejních systémů vede Úřad pro civilní letectví40). 

* * * 
 

§ 117b 
Ministerstvo stanoví vyhláškou věcné vymezení, rozsah a dobu obměny 

nezbytného vybavení pro výkon služby policistů a organizačních článků policie. 
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Platné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 
zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., 
zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona 
č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., 
zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., 
zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona 
č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona 
č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., 
zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona 
č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona 
č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., 
zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona 
č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., 
zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona 
č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., 
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona 
č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona 
č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona 
č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., 
zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., 
zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona 
č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., 
zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona 
č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., 
zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., 
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 178/2018 Sb., zákona 
č. 287/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. …/2019 Sb. (sněmovní tisk č. 337), 
s vyznačením navrhovaných změn: 

 

§ 11 
Nepřípustnost trestního stíhání 

 (1) Trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí 
být zastaveno  
a) nařídí-li to prezident republiky, uživ svého práva udílet milost nebo amnestii,  
b) je-li trestní stíhání promlčeno,  
c) jde-li o osobu, která je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10), nebo o 

osobu, k jejímuž stíhání je podle zákona třeba souhlasu, jestliže takový souhlas nebyl 
oprávněným orgánem dán, nejde-li o dočasné vynětí nebo není-li trestní stíhání osoby pro 
nedostatek souhlasu oprávněného orgánu nepřípustné pouze dočasně,  
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d) jde-li o osobu, která pro nedostatek věku není trestně odpovědná,  
e) proti tomu, kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,  
f) proti tomu, jehož těžká choroba trvale vylučuje jeho postavení před soud,  
g) proti tomu, jemuž duševní choroba, která nastala až po spáchání činu, trvale znemožňuje 

chápat smysl trestního stíhání,  
h) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozsudkem 

soudu nebo bylo rozhodnutím soudu nebo jiného oprávněného orgánu pravomocně 
zastaveno, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno,  

i) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozhodnutím 
o schválení narovnání, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno,  

j) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozhodnutím 
o postoupení věci s podezřením, že skutek je přestupkem nebo kárným proviněním, jestliže 
rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno,  

k) jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo pravomocným rozhodnutím 
o přestupku a uplynula-li lhůta pro zahájení přezkumného řízení podle jiného právního 
předpisu, ve kterém může být rozhodnutí o přestupku zrušeno,  

l) je-li trestní stíhání podmíněno souhlasem poškozeného a souhlas nebyl dán nebo byl vzat 
zpět, 

m) jde-li o agenta, stanoví-li tak tento zákon,  
m) n) stanoví-li tak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nebo  
n) o) proti tomu, ohledně něhož bylo trestní řízení pro týž skutek předáno do cizího státu, 

pokud mu byl pro tento skutek cizozemským soudem pravomocně uložen trest nebo 
ochranné opatření, které vykonává nebo již vykonal, nebo je nelze podle práva tohoto státu 
vykonat, nebo bylo cizozemským soudem pravomocně upuštěno od uložení trestu, anebo 
pravomocně rozhodnuto o zproštění obžaloby. 

 (2) Trestní stíhání nelze zahájit a, bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí 
být zastaveno také, bylo-li soudem nebo jiným justičním orgánem členského státu Evropské 
unie nebo státu přidruženého mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů pro 
týž skutek vydáno rozhodnutí, kterým  
a) byl osobě pravomocně uložen trest nebo ochranné opatření, které vykonává nebo již 

vykonala nebo je nelze podle práva tohoto státu vykonat, nebo kterým bylo pravomocně 
upuštěno od uložení trestu, nebo  

b) byla osoba pravomocně zproštěna obžaloby, nebo které má účinky pravomocného 
zastavení trestního stíhání, ledaže  
1. nevytváří ve státě, v němž bylo vydáno, překážku věci pravomocně rozhodnuté,  
2. bylo vydáno výlučně z důvodu, že v jiném státě bylo zahájeno trestní stíhání proti téže 

osobě pro týž skutek,  
3. bylo vydáno výlučně z důvodu, že skutek není trestným činem nebo že nespadá do 

pravomoci orgánů státu, který takové rozhodnutí vydal, nebo  
4. bylo vydáno výlučně z některého z důvodů odpovídajících důvodům uvedeným v 

odstavci 1 písm. a), c) až e), l) nebo m) n). 
 (3) Týká-li se důvod uvedený v odstavci 1 nebo 2 jen některého z dílčích útoků 
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pokračujícího trestného činu, nebrání to, aby se ohledně zbylé části takového činu konalo 
trestní stíhání.  
 (4) V trestním stíhání, které bylo zastaveno z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. a), 
b) nebo l), se však pokračuje, prohlásí-li obviněný do tří dnů od doby, kdy mu bylo usnesení o 
zastavení trestního stíhání oznámeno, že na projednání věci trvá. O tom je třeba obviněného 
poučit.  
 (5) Ustanovení odstavců 2 a 3 se přiměřeně užijí i na rozhodnutí mezinárodního 
trestního soudu, mezinárodního trestního tribunálu, popřípadě obdobného mezinárodního 
soudního orgánu s působností v trestních věcech, které splňují alespoň jednu z podmínek 
uvedených v § 145 odst. 1 písm. a) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
trestních, nejde-li o rozhodnutí vydané z důvodu nedostatku jeho působnosti nebo z důvodu 
nedostatečné závažnosti činu anebo nebezpečnosti pachatele. 

* * * 
 

§ 55 
Obecná ustanovení o sepisování protokolu 

 (1) Nestanoví-li zákon jinak, o každém úkonu trestního řízení se sepíše, a to zpravidla 
při úkonu nebo bezprostředně po něm, protokol, který musí obsahovat 
a) pojmenování soudu, státního zástupce nebo jiného orgánu provádějícího úkon, 
b) místo, čas a předmět úkonu, 
c) jméno a příjmení úředních osob a jejich funkce, jméno a příjmení přítomných stran, jméno, 
příjmení a adresu zákonných zástupců, opatrovníků, obhájců a zmocněnců, popřípadě jméno a 
příjmení dalších osob, kteří se úkonu zúčastnili, a u obviněného a poškozeného též adresu, 
kterou uvede pro účely doručování, a další údaje nutné k zjištění nebo ověření totožnosti, 
včetně data narození nebo rodného čísla; jsou-li při prováděném úkonu zjištěny údaje o 
bydlišti a doručovací adrese, o místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání 
poškozeného, svědka, zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo důvěrníka, pak se 
na žádost těchto osob do protokolu neuvádějí, není-li to nezbytné pro dosažení účelu trestního 
řízení, ale vedou se tak, aby se s nimi mohli seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení 
a úředníci Probační a mediační služby činní v dané věci; to platí také pro údaje o osobních, 
rodinných a majetkových poměrech poškozeného a svědka; je-li to nezbytné pro řádné 
uplatnění práva na obhajobu osoby, proti níž se trestní řízení vede, sdělí se této osobě 
potřebné údaje; o sdělení údaje a jeho důvodech se učiní záznam do protokolu, 
d) stručné a výstižné vylíčení průběhu úkonu, z něhož by bylo patrné i zachování zákonných 
ustanovení upravujících provádění úkonu, dále podstatný obsah rozhodnutí při úkonu 
vyhlášených, a byl-li hned při úkonu doručen opis rozhodnutí, osvědčení o tomto doručení; 
pokud se provádí doslovná protokolace výpovědi osoby, je třeba to v protokole označit tak, 
aby bylo možné bezpečně určit počátek a konec doslovné protokolace, 
e) návrhy stran, udělené poučení, popřípadě vyjádření poučených osob, 
f) námitky stran nebo vyslýchaných osob proti průběhu úkonu nebo obsahu protokolu. 
 (2) Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo osobě jemu blízké v 
souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí 
porušení jejich základních práv, a nelze-li ochranu svědka spolehlivě zajistit jiným způsobem, 
orgán činný v trestním řízení učiní opatření k utajení totožnosti i podoby svědka; jméno a 
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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 a § 102b. 
 (3) V protokolu sepsaném o konfrontaci se zapíší výpovědi konfrontovaných osob 
doslovně, stejně tak i znění položených otázek a odpovědi na ně; také se uvedou všechny 
okolnosti, které jsou z hlediska účelu a provádění konfrontace důležité. V protokolu sepsaném 
o rekognici se podrobně uvedou okolnosti, za nichž byla rekognice prováděna, zejména 
pořadí, ve kterém byly osoby nebo věci ukázány podezřelému, obviněnému nebo svědkovi, 
doba a podmínky jejich pozorování a jejich vyjádření; o rekognici prováděné v přípravném 
řízení se zpravidla pořídí též obrazové záznamy. V protokolu sepsaném o vyšetřovacím 
pokusu, o rekonstrukci a o prověrce na místě je třeba podrobně popsat okolnosti, za nichž 
byly tyto úkony prováděny, jakož i jejich obsah a výsledky; pokud to okolnosti případu 
nevylučují, pořídí se též obrazové záznamy, náčrtky a jiné vhodné pomůcky, které se, je-li to 
možné, připojí k protokolu. Obdobně je třeba postupovat i v případě provádění dalších důkazů 
výslovně v zákoně neupravených. 
 (4) V českém jazyce se sepíše protokol o výpovědi osoby, i když vyslýchaná osoba 
vypovídá v jiném jazyce; záleží-li na doslovném znění výpovědi, zapíše zapisovatel nebo 
tlumočník do protokolu příslušnou část výpovědi také v jazyku, jímž tato osoba vypovídá. 
 (5) Za správnost protokolu odpovídá ten, kdo úkon provedl. 

* * * 
 

§ 82 
Důvody domovní prohlídky a osobní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků 

 (1) Domovní prohlídku lze vykonat, je-li důvodné podezření, že v bytě nebo v 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. 

* * * 
 

§ 85 
Výkon prohlídek a vstupů do obydlí, jiných prostor a pozemků 
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(1) Orgán vykonávající domovní prohlídku nebo prohlídku jiných prostor je povinen 
umožnit osobě, u níž se takový úkon koná, nebo některému dospělému členu její domácnosti 
nebo v případě prohlídky jiných prostor též jejímu zaměstnanci účast při prohlídce. O právu 
účasti při prohlídce je povinen tyto osoby poučit. 

(2) K výkonu domovní a osobní prohlídky je třeba přibrat osobu, která není na věci 
zúčastněna; to neplatí v případě osobní prohlídky podle § 82 odst. 4. Orgán vykonávající 
prohlídku prokáže své oprávnění. 

(3) V protokole o prohlídce je třeba též uvést, zda byla dodržena ustanovení o 
předchozím výslechu, popřípadě označit důvody, proč dodržena nebyla. Došlo-li při prohlídce 
k vydání nebo odnětí věci, je třeba pojmout do protokolu také údaje uvedené v § 78 odst. 5. 

(4) Osobě, u které byla prohlídka vykonána, vydá orgán, který takový úkon vykonal, 
ihned, a není-li to možné, nejdéle do 24 hodin poté písemné potvrzení o výsledku úkonu, 
jakož i o převzetí věcí, které byly přitom vydány nebo odňaty, anebo opis protokolu. 

(5) Při vstupu do obydlí, jiných prostor a pozemků se užije ustanovení odstavce 1 až 4 
přiměřeně. Účast osob uvedených v odstavci 1 při vstupu do obydlí však lze odepřít a osobu 
uvedenou v odstavci 2 nepřibrat, jestliže by mohlo dojít k ohrožení jejího života nebo zdraví. 

* * * 
 

§ 89 
Obecná ustanovení 

 (1) V trestním stíhání je v nezbytném rozsahu třeba dokazovat zejména:  
a) zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin,  
b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek,  
c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu,  
d) podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele,  
e) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, výše škody způsobené trestným činem 

a bezdůvodného obohacení,  
f) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.  
 (2) Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi 
obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. 
Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že 
důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem k odmítnutí 
takového důkazu.  
 (3) Informace získaná zpravodajskými službami podle zákonů upravujících jejich 
činnost na základě použití zpravodajské techniky spočívající ve vyhledávání, otevírání, 
zkoumání nebo vyhodnocování dopravovaných zásilek, v odposlouchávání nebo 
zaznamenávání telekomunikačního, radiokomunikačního a jiného obdobného provozu, 
ve zjišťování údajů o telekomunikačním, radiokomunikačním a jiném obdobném 
provozu, nebo v pořizování obrazových, zvukových nebo jiných záznamů, může sloužit 
jako důkaz, jen pokud 
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a) je vedeno trestní řízení pro trestný čin, pro který by bylo možné povolit nebo nařídit 
použití obdobného institutu upraveného v trestním řádu (§ 86 až 87b, § 88, § 88a a 
§ 158d), a 

b) jde o informaci, jejíž získání jiným způsobem by bylo neúčinné nebo podstatně 
ztížené.  

 (4) S informací uvedenou v odstavci 3 nakládá orgán činný v trestním řízení od 
okamžiku předání podle její povahy obdobně jako s informací získanou podle 
ustanovení tohoto zákona o zadržení a otevření zásilek, jejich záměně a sledování, 
odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, zjišťování údajů 
o telekomunikačním provozu nebo sledování osob a věcí. 
 (3) (5) Důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení 
nesmí být použit v řízení s výjimkou případu, kdy se použije jako důkaz proti osobě, která 
takového donucení nebo hrozby donucení použila. 

 * * * 
 

§ 102b 

 (1) Má-li být vyslechnuta jako svědek osoba, která je služebně činná ve 
zpravodajské službě, je vyslýchána jako svědek, jehož totožnost a podoba jsou utajeny, 
pokud jí v důsledku výslechu hrozí újma na životě, zdraví nebo na další služební činnosti 
anebo může být v důsledku jejího výslechu ohrožen život nebo zdraví jiné osoby. 

 (2) Ve výjimečném případě a za podmínky, že v důsledku výslechu nehrozí újma 
na životě, zdraví nebo další služební činnosti osoby uvedené v odstavci 1 anebo ohrožení 
života nebo zdraví jiné osoby, lze provést její výslech jako svědka bez utajení totožnosti 
nebo podoby, a to pouze na návrh státního zástupce na základě vyjádření ředitele 
příslušné zpravodajské služby. 

* * * 
 

§ 158e 
Použití agenta  

 (1) Je-li vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin spáchaný ve prospěch 
organizované zločinecké skupiny, pro trestný čin pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 
trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 
písm. e) a odst. 2 až 4 trestního zákoníku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při 
veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku, pletichy při zadání veřejné 
zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 trestního zákoníku, pletichy při veřejné dražbě 
podle § 258 trestního zákoníku, zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního 
zákoníku, přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku, podplacení podle § 332 trestního 
zákoníku, nepřímého úplatkářství podle § 333 trestního zákoníku nebo pro jiný úmyslný 
trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká 
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 
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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, která nesmí být 
delší než šest měsíců, a údaje umožňující identifikaci agenta. Na základě nového návrhu, 
obsahujícího vyhodnocení dosavadní činnosti agenta, lze dobu povolení prodloužit, a to i 
opakovaně, vždy na dobu nejdéle šesti měsíců.  
 (5) Ke sledování osob a věcí v rozsahu uvedeném v § 158d odst. 2 a k provedení 
předstíraného převodu podle § 158c agent nepotřebuje další povolení.  
 (6) Agent je povinen při své činnosti volit takové prostředky, které jsou způsobilé ke 
splnění jeho služebního úkolu a jimiž není jiným osobám způsobována újma na jejich právech 
nad míru nezbytně nutnou. Jiné povinnosti podle zvláštního zákona upravujícího postavení 
příslušníků Policie České republiky nebo podle zvláštního zákona upravujícího postavení 
příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nemá. Agent při své činnosti nesmí 
vzbudit u jiné osoby úmysl spáchat trestný čin a nesmí svým jednáním ovlivnit okolnosti 
podmiňující použití vyšší trestní sazby. 

(7) Trestní stíhání pro trestný čin spáchaný agentem při jeho činnosti nelze 
zahájit a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno, pokud se 
agent takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti uvedené 
v odstavci 1 nebo spáchání takové trestné činnosti předejít; to neplatí, pokud agent  
a) spáchá trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149 trestního 

zákoníku), znásilnění (§ 185 trestního zákoníku), sexuálního nátlaku (§ 186 trestního 
zákoníku), pohlavního zneužití (§ 187 trestního zákoníku), svádění k pohlavnímu 
styku (§ 202 trestního zákoníku), získání kontroly nad vzdušným dopravním 
prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290 trestního zákoníku), 
ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla 
(§ 291 trestního zákoníku), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny 
(§ 292 trestního zákoníku), vlastizrady (§ 309 trestního zákoníku), rozvracení 
republiky (§ 310 trestního zákoníku), teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku), 
sabotáže (§ 314 trestního zákoníku) nebo vyzvědačství (§ 316 trestního zákoníku), 

b) jedná zjevně nepřiměřeně, zejména způsobí-li takovým činem smrt, těžkou újmu na 
zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek,  

c) spáchání takového činu zosnoval, nebo  
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d) založil nebo zosnoval organizovanou zločineckou skupinu, organizovanou skupinu 
nebo teroristickou skupinu nebo působil jako její vedoucí činitel nebo představitel.  

 (7) (8) 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. 

(9) V jiné trestní věci, než je ta, v níž bylo použití agenta povoleno, lze získané 
informace použít jako důkaz jen tehdy, je-li i v této věci vedeno řízení o úmyslném 
trestném činu uvedeném v odstavci 1, nebo souhlasí-li s tím osoba, do jejíchž práv a 
svobod bylo použitím agenta zasahováno. 

(10) Při získávání poznatků o trestné činnosti agenta a prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že agent spáchal trestný čin, se postupuje tak, aby nedošlo k 
odhalení jeho totožnosti a podoby. 

* * * 
 

§ 159b  
Dočasné odložení trestního stíhání  

 (1) Jestliže to je třeba k objasnění trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, nebo jiného úmyslného trestného činu, anebo zjištění jejich pachatelů, 
může policejní orgán se souhlasem státního zástupce dočasně odložit zahájení trestního 
stíhání na nezbytnou dobu, nejdéle však o dva měsíce.  
 (2) Trvají-li důvody, pro které bylo trestní stíhání podle odstavce 1 dočasně odloženo, 
může státní zástupce na návrh policejního orgánu vyslovit souhlas s prodloužením lhůty 
uvedené v odstavci 1 nejvýše o další dva měsíce, a to i opakovaně. 
  (3) Policejní orgán se souhlasem státního zástupce vrchního státního 
zastupitelství, evropského pověřeného žalobce nebo evropského žalobce, který podal 
návrh na použití agenta, dočasně odloží zahájení trestního stíhání osoby též v případě, 
kdy tato osoba působí jako agent. 
 (3) (4) Policejní orgán dočasně odloží zahájení trestního stíhání osoby též v případě, 
kdy je tato osoba dočasně vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10) nebo 
je-li její trestní stíhání pro nedostatek souhlasu oprávněného orgánu dočasně nepřípustné.  
 (4) (5) Policejní orgán dočasně odloží zahájení trestního stíhání též v případě, jestliže 
dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o 
přestupku a dosud neuplynula lhůta pro zahájení přezkumného řízení podle jiného právního 
předpisu, ve kterém může být rozhodnutí o přestupku zrušeno. Po právní moci rozhodnutí o 
dočasném odložení trestního stíhání podle věty první dá policejní orgán podnět příslušnému 
správnímu orgánu ke zrušení rozhodnutí o přestupku v přezkumném řízení.  
 (5) (6) O dočasném odložení trestního stíhání policejní orgán vyhotoví záznam, jehož 
opis do 48 hodin zašle státnímu zástupci. 

(6) (7) Pominou-li důvody pro dočasné odložení trestního stíhání, policejní orgán 
trestní stíhání neprodleně zahájí. 

* * * 
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Zahájení trestního stíhání  

§ 160  
 (1) Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, 
že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, 
rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného, 
pokud není důvod k postupu podle § 159a odst. 2 a 3, § 159b odst. 1, 3 a 4 až 5 nebo § 159c 
odst. 1. Výrok usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat popis skutku, ze kterého 
je tato osoba obviněna, aby nemohl být zaměněn s jiným, zákonné označení trestného činu, 
který je v tomto skutku spatřován; obviněný musí být v usnesení o zahájení trestního 
stíhání označen stejnými údaji, jaké musí být uvedeny o osobě obžalovaného v rozsudku 
(§ 120 odst. 2). V odůvodnění usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které odůvodňují 
závěr o důvodnosti trestního stíhání.  

* * * 

 

§ 179b  
 (1) Orgán konající zkrácené přípravné řízení provádí úkony podle hlavy deváté. 
Způsobem uvedeným v hlavě čtvrté provádí pouze neodkladné nebo neopakovatelné úkony.  
 (2) Ve zkráceném přípravném řízení má podezřelý stejná práva jako obviněný 
(§ 33 odst. 1, 2). Zadržený podezřelý má právo zvolit si obhájce a radit se s ním bez 
přítomnosti třetí osoby již v průběhu zadržení. O tom je třeba podezřelého před jeho 
výslechem poučit a poskytnout mu plnou možnost uplatnění jeho práv.  
 (3) Podezřelého ze spáchání trestného činu je třeba vyslechnout a nejpozději na 
počátku výslechu mu sdělit, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin je v 
tomto skutku spatřován. O tomto úkonu orgán konající zkrácené přípravné řízení učiní 
záznam do protokolu. Opis záznamu doručí podezřelému a jeho obhájci; policejní orgán zašle 
opis záznamu do 48 hodin též státnímu zástupci. Na postup při výslechu podezřelého se 
přiměřeně užijí ustanovení o výslechu obviněného.  
 (4) Zkrácené přípravné řízení musí být skončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, 
kdy policejní orgán sdělil podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný 
čin je v tomto skutku spatřován (§ 179b odst. 3).  
 (5) Státní zástupce může ve zkráceném přípravném řízení s podezřelým sjednat 
dohodu o vině a trestu; na podmínky a postup při jejím sjednávání se použije obdobně 
ustanovení § 175a. Doručením návrhu na schválení dohody o vině a trestu soudu se zahajuje 
trestní stíhání.  

(6) Je-li podezřelým osoba, která je dočasně vyňata z pravomoci orgánů činných v 
trestním řízení (§ 10) či jejíž trestní stíhání je pro nedostatek souhlasu oprávněného orgánu 
dočasně nepřípustné, postupuje státní zástupce přiměřeně podle ustanovení § 159b odst. 3 4. 

* * * 
 

§ 200 
 (1) Při hlavním líčení může být veřejnost vyloučena, jestliže by veřejné projednání 
věci ohrozilo utajované informace chráněné zvláštním zákonem, mravnost nebo nerušený 
průběh jednání, anebo bezpečnost nebo jiný důležitý zájem svědků; k témuž účelu může 
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předseda senátu učinit i jiná přiměřená opatření. Veřejnost lze vyloučit také jen pro část 
hlavního líčení. Vystupuje-li před soudem osoba uvedená v § 102a odst. 1 nebo § 102b 
odst. 1 bez utajení totožnosti nebo podoby, veřejnost se vyloučí vždy. 
 (2) Rozsudek musí být vyhlášen vždy veřejně. 
 (3) O vyloučení veřejnosti rozhodne soud po slyšení stran usnesením, které veřejně 
vyhlásí. 

* * * 
 

Výkon trestu vyhoštění 
§ 350b 

(1) Jakmile nabyde právní moci rozsudek, kterým byl uložen trest vyhoštění, předseda 
senátu zašle nařízení výkonu trestu Policii České republiky a vyzve zároveň odsouzeného, aby 
z České republiky neprodleně vycestoval. 

(2) Nehrozí-li obava, že odsouzený, který je na svobodě, se bude skrývat nebo jinak mařit 
výkon trestu vyhoštění, může mu předseda senátu poskytnout přiměřenou lhůtu k obstarání 
jeho záležitostí. Tato lhůta nesmí být delší než jeden měsíc ode dne, kdy rozsudek nabyl 
právní moci. 

(3) Lhůtu uvedenou v odstavci 2 může předseda senátu na žádost odsouzeného 
i opakovaně prodloužit, nejdéle však na 180 dnů ode dne, kdy rozsudek nabyl právní 
moci, jestliže odsouzený prokáže, že učinil všechny úkony potřebné k obstarání cestovních 
dokladů a dalších náležitostí potřebných k vycestování, avšak dosud nemůže z České 
republiky vycestovat. 

(4) Požádal-li odsouzený k trestu vyhoštění o udělení mezinárodní ochrany podle 
zvláštního právního předpisu4), a nejde-li o žádost zcela zjevně nedůvodnou, předseda senátu 
na žádost odsouzeného nebo i bez takové žádosti případy, kdy jako žadatel není podle 
tohoto zvláštního právního předpisu oprávněn setrvat na území České republiky, 
předseda senátu odloží výkon trestu vyhoštění. O odložení výkonu trestu vyhoštění z tohoto 
důvodu předseda senátu vyrozumí orgán příslušný k řízení o udělení mezinárodní ochrany 
podle zvláštního právního předpisu4) a zároveň jej požádá, aby mu neprodleně po ukončení 
řízení oznámil, jakým způsobem bylo o žádosti rozhodnuto. 

(5) Byla-li odsouzenému k trestu vyhoštění udělena doplňková ochrana podle zvláštního 
právního předpisu4) nebo zvláštní ochrana a pomoc podle zvláštního právního předpisu, 
předseda senátu odloží výkon trestu vyhoštění na dobu jejího udělení. O odložení výkonu 
trestu vyhoštění z tohoto důvodu předseda senátu vyrozumí orgán příslušný k udělení 
doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu4) nebo orgán příslušný k poskytování 
zvláštní ochrany a pomoci podle zvláštního právního předpisu a zároveň je požádá, aby mu 
neprodleně oznámily skutečnost, že doplňková ochrana odsouzenému zanikla nebo mu byla 
odňata nebo že poskytování zvláštní ochrany a pomoci bylo ukončeno. 

(6) Proti rozhodnutí podle odstavce 4 je přípustná stížnost. 
* * * 

§ 350h 
Přerušení výkonu trestu vyhoštění a upuštění od výkonu trestu vyhoštění 

(1) Předseda senátu může z důležitých důvodů na potřebnou dobu přerušit výkon trestu 
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vyhoštění. Pominou-li důvody přerušení, předseda senátu přerušení odvolá. 
(2) Doba, po kterou byl výkon trestu vyhoštění přerušen, se nezapočítává do doby výkonu 

trestu. 
(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost. 
(4) Od výkonu trestu vyhoštění nebo jeho zbytku soud upustí, jestliže po vyhlášení 

rozsudku, kterým byl tento trest uložen, nastaly skutečnosti, pro které trest vyhoštění nelze 
uložit; ustanovení o odložení výkonu trestu vyhoštění na dobu udělení doplňkové 
ochrany podle § 350b odst. 5 tím není dotčeno. Je-li odsouzený ve vyhošťovací vazbě nebo 
ve výkonu trestu odnětí svobody, vyrozumí předseda senátu o pravomocném upuštění 
od výkonu trestu vyhoštění příslušnou věznici. 

(5) Proti rozhodnutí podle odstavce 4 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. 
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Platné znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 82/1995 Sb., 
zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 

 
§ 17 

Oprávnění odejmout věc 
 (1) Strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání věci tuto věc odejmout, 
jestliže lze mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí 
nebo může být zabrána. 
 (2) Nelze odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku. 
 (3) O odnětí nebo vydání věci sepíše strážník úřední záznam a osobě, jíž byla věc 
odňata nebo která na výzvu strážníka věc vydala, vystaví potvrzení o odnětí nebo vydání věci. 
Odňatou nebo vydanou věc předá strážník orgánu, který je příslušný o přestupku rozhodnout. 

§ 17 

Odnětí věci 

 (1) Strážník je oprávněn vyzvat osobu k vydání věci, jestliže  

a) lze mít za to, že v řízení o přestupku nebo v řízení o jednání, které má znaky 
přestupku, může být uloženo její propadnutí nebo může být zabrána, nebo  

b) jde o věc důležitou pro řízení o přestupku nebo pro řízení o jednání, které má znaky 
přestupku. 

 (2) Nelze odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném nepoměru k povaze 
přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku. Vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo 
majetku nebo jiný obdobný obecný zájem, věta první se nepoužije. 
 (3) O vydání věci nebo jejím odnětí sepíše strážník úřední záznam a osobě vystaví 
potvrzení; vydanou nebo odňatou věc strážník předá orgánu, který je příslušný 
rozhodnout o přestupku nebo o jednání, které má znaky přestupku. 
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Platné znění zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, 
ve znění zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona 
č. 460/2000 Sb. a zákona č. 436/2003 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 

 
§ 16 

Operativně pátrací prostředky a podpůrné operativně pátrací prostředky používají v 
objektech Vězeňské služby na žádost ministra nebo s jeho souhlasem orgány k tomu 
oprávněné podle zvláštních právních předpisů5a). 
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Platné znění zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, 
ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona 
č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 
zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., 
zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona 
č. 219/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 325/2017 Sb., 
a zákona č. 35/2018 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 

 
§ 8  

Podávání zpráv zpravodajskými službami a ukládání úkolů zpravodajským službám  
 (1) Zpravodajské služby podávají prezidentu republiky a vládě jednou za rok a 
kdykoliv o to požádají zprávy o své činnosti.  
 (2) Zpravodajské služby předávají prezidentu republiky, předsedovi vlády a 
příslušným členům vlády v případech zjištění, která nesnesou odkladu, informace 
bezprostředně.  
 (3) Zpravodajské služby předávají státním orgánům a policejním orgánům informace o 
zjištěních, která náleží do oboru jejich působnosti; to neplatí, jestliže by poskytnutí ohrozilo 
důležitý zájem sledovaný příslušnou zpravodajskou službou.   
 (4) Nasvědčují-li skutečnosti zjištěné zpravodajskými službami, že byl spáchán 
některý z trestných činů uvedených v § 89 odst. 3 písm. a) trestního řádu, zpravodajské 
služby předají policejnímu orgánu informace o těchto skutečnostech, včetně pořízených 
záznamů a protokolů, povolení k použití zpravodajské techniky a jiných písemností, 
jsou-li k dispozici, které uceleným způsobem zachycují postup a zjištění zpravodajských 
služeb; to neplatí, jestliže by poskytnutí ohrozilo důležitý zájem sledovaný příslušnou 
zpravodajskou službou. 
 (4) (5) Vláda a prezident republiky ukládají zpravodajským službám úkoly v mezích 
působnosti těchto služeb. Prezident republiky ukládá zpravodajským službám úkoly s 
vědomím vlády.  
 (5) (6) Podávání zpráv, předávání informací a ukládání úkolů podle odstavců 1 až 4 se 
u Bezpečnostní informační služby uskutečňuje prostřednictvím ředitele této služby a u Úřadu 
pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství prostřednictvím příslušných 
ministrů. Při předávání informací podle odstavců 2 a 3 se tak může stát i jen s vědomím 
ředitele Bezpečnostní informační služby nebo příslušného ministra.  

(6) Podávání zpráv a ukládání úkolů podle odstavců 1 a 5 se uskutečňuje 
prostřednictvím ředitele příslušné zpravodajské služby. Předávání informací podle 
odstavců 2 až 4 se uskutečňuje prostřednictvím ředitele příslušné zpravodajské služby 
nebo s jeho vědomím. 

*** 
Poskytování informací zpravodajským službám 

§ 11 
(1) V rámci své působnosti mohou zpravodajské služby žádat od orgánů veřejné 

správy nezbytnou pomoc a informace uchovávané těmito orgány v souvislosti s plněním 
úkolů státní správy. 
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(2) Zpravodajské služby jsou oprávněny od Generálního finančního ředitelství 
požadovat poskytnutí informací získaných při správě daní. Generální finanční ředitelství 
nemusí žádosti vyhovět, pokud by poskytnutím informací mohlo dojít k narušení řádného 
výkonu správy daní. Poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti 
mlčenlivosti podle daňového řádu; porušením této mlčenlivosti není ani použití těchto 
informací zpravodajskými službami podle tohoto zákona. 

(3) Zpravodajské službě poskytuje příslušný správní úřad údaje vedené v základním 
registru obyvatel3a), základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a 
orgánů veřejné moci3a), základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí3a), v 
základním registru agend orgánů veřejné moci agend, orgánů veřejné moci, 
soukromoprávních uživatelů a některých práv a povinností3a), agendovém informačním 
systému obyvatel3b), registru rodných čísel3b), informačním systému cizinců3c), agendovém 
informačním systému evidence občanských průkazů3d), agendovém informačním systému 
evidence cestovních dokladů3e), agendovém informačním systému evidence diplomatických a 
služebních pasů3e), centrálním registru zbraní8), evidencích fyzických osob, které nabyly nebo 
pozbyly státní občanství České republiky8), národním bodu pro identifikaci a 
autentizaci9) kromě údajů poskytnutých národnímu bodu pro identifikaci a autentizaci 
držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci, registru silničních vozidel3f), centrálním 
registru silničních vozidel3f), registru historických a sportovních vozidel3f), evidenci údajů o 
mýtném3g), registru řidičů3h) a v, centrálním registru řidičů3h) a v rejstřících a evidencích 
vedených Úřadem pro civilní letectví10), a to způsobem umožňujícím nepřetržitý, a je-li to 
technicky možné, i dálkový přístup. 

(4) Rejstřík trestů vydá zpravodajské službě na její žádost opis nebo výpis z evidence 
Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů a informace o vydání 
výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků, včetně 
informace, na čí žádost se tak stalo. Žádost o vydání opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku 
trestů nebo opisu z evidence přestupků, žádost o informace a opis nebo výpis z evidence 
Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků se předávají v listinné podobě nebo v 
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup; jiné informace, než je opis 
nebo výpis z evidence Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků, předá Rejstřík trestů v 
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(5) Poskytnutí údajů je zpravodajská služba oprávněna požadovat v rozsahu 
potřebném pro plnění konkrétního úkolu ve své působnosti nebo pro provádění opatření k 
evidenční ochraně údajů vedených v registrech, informačních systémech a evidencích 
uvedených v odstavcích 3 a 4. 

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

(7) Evidenční ochranou údajů se rozumí vyhodnocování záznamů o poskytnutí a 
využití údajů. Evidenčně chráněnými údaji jsou údaje o osobách, které mají vztah k plnění 
úkolů zpravodajských služeb, zejména o 
a) příslušnících a zaměstnancích zpravodajských služeb, 

 
1 10 Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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b) osobách jednajících ve prospěch zpravodajských služeb, 
c) osobách, které jsou předmětem zájmu zpravodajských služeb, 
d) osobách blízkých osobám uvedeným v písmenech a) až c). 

Evidenčně chráněnými údaji jsou dále údaje vztahující se k prostředkům nebo 
dokladům sloužícím podle tohoto nebo jiného právního předpisu k utajení nebo zastírání 
skutečné totožnosti osoby, příslušnosti ke zpravodajským službám, činnosti nebo skutečných 
zájmů zpravodajských služeb a údaje vztahující se ke služebním vozidlům. 
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Platně znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., 
zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., 
zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona 
č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., 
zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona 
č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 323/2016 Sb., 
zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona 
č. 204/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn: 
 

§ 80 
Vyhoštění 

(1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky, trest vyhoštění 
z území České republiky, a to jako trest samostatný nebo i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to 
bezpečnost lidí nebo majetku, anebo jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest 
vyhoštění uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě 
a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. 

(2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, možnostem nápravy 
a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného 
zájmu může soud uložit trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo 
na dobu neurčitou. 

(3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže 
a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele, 
b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného právního předpisu, 
c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde pracovní a sociální 

zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu se zájmem na spojování rodin,  
c) jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života 

pachatele, 
d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být vyhoštěn, pronásledován 

pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, příslušnost k určité sociální 
skupině, politické nebo náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo 
pachatele mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu, 

e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem bez ohledu na státní 
příslušnost a má na území České republiky povolen trvalý pobyt anebo je cizincem 
s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České 
republiky podle jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení bezpečnosti 
státu nebo veřejného pořádku, 

f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech nepřetržitě pobývá na území 
České republiky, neshledá-li vážné naléhavé důvody ohrožení bezpečnosti státu, nebo 

g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by vyhoštění bylo v jeho 
nejlepším zájmu. 
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§ 129a  
Teroristická skupina  

 (1) Teroristická skupina je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob, které 
má trvalejší charakter, je v něm provedena dělba činností mezi jeho jednotlivé členy, jeho 
činnost se vyznačuje plánovitostí a koordinovaností a je zaměřené na páchání trestného činu 
vlastizrady spáchané formou teroristického útoku nebo teroru (§ 309), trestného činu 
teroristického útoku (§ 311) nebo trestného činu teroru (§ 312) (dále jen "teroristický trestný 
čin").  
 (2) Naplnění znaků teroristické skupiny nevylučuje použití ustanovení tohoto a jiných 
zákonů o organizované skupině a organizované zločinecké skupině; ustanovení § 361 a 363 se 
nepoužijí se nepoužije.  
 

§ 312c  
Beztrestnost agenta  

 (1) Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního předpisu (dále jen "agent"), 
který se účastní činnosti teroristické skupiny, není pro trestný čin účasti na teroristické 
skupině podle § 312a trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele 
trestné činnosti spáchané členy teroristické skupiny, ve spojení s teroristickou skupinou nebo 
ve prospěch teroristické skupiny anebo jejímu spáchání předejít.  
 (2) Agent, který se účastní činnosti teroristické skupiny nebo takovou skupinu 
podporuje, není trestný pro trestný čin rvačky podle § 158 odst. 1, obchodování s lidmi (§ 
168), svěření dítěte do moci jiného (§ 169), porušování domovní svobody (§ 178), poškození 
cizích práv (§ 181), porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182), kuplířství (§ 189), šíření 
pornografie (§ 191), výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 192), zneužití dítěte k 
výrobě pornografie (§ 193), krádeže (§ 205), zpronevěry (§ 206), neoprávněného užívání cizí 
věci (§ 207), provozování nepoctivých her a sázek (§ 213), legalizace výnosů z trestné 
činnosti (§ 216), pletichy v insolvenčním řízení (§ 226), porušení povinnosti učinit pravdivé 
prohlášení o majetku (§ 227), poškození cizí věci (§ 228), 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 hazardní hry (§ 252), zjednání 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), 
zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 
264), 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), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného 
zařízení (§ 276), 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 
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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), 
výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem (§ 288), neoprávněného 
nakládání s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy 
a planě rostoucími rostlinami (§ 299), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace 
terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), 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), nebezpečného vyhrožování (§ 353), hanobení národa, rasy, etnické 
nebo jiné skupiny (§ 355), podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování 
jejich práv a svobod (§ 356) nebo výtržnictví (§ 358), jestliže se takového činu dopustil s 
cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy teroristické skupiny, ve spojení s 
teroristickou skupinou nebo ve prospěch teroristické skupiny anebo jejímu spáchání předejít.  
 (3) Beztrestným se nestává agent, který teroristickou skupinu založil nebo zosnoval, 
anebo agent, který je vedoucím činitelem nebo představitelem teroristické skupiny. 

 * * * 
 

§ 363  
Beztrestnost agenta  

 (1) Agent, který se účastní činnosti organizované zločinecké skupiny nebo 
organizovanou zločineckou skupinu podporuje, není pro trestný čin účasti na organizované 
zločinecké skupině podle § 361 trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit 
pachatele trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny anebo 
jejímu spáchání předejít.  
 (2) Agent, který se účastní činnosti organizované zločinecké skupiny nebo jako člen 
organizované skupiny nebo některou takovou skupinu podporuje, není trestný pro trestné činy 
uvedené v § 312c odst. 2, 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 anebo jejímu spáchání předejít.  
 (3) Beztrestným se nestává agent, který organizovanou zločineckou skupinu nebo 
organizovanou skupinu založil nebo zosnoval anebo agent, který je vedoucím činitelem nebo 
představitelem organizované zločinecké skupiny.  
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Platné znění § 40 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů, 
s vyznačením navrhovaných změn: 

 

§ 40 

 (1) Vojenský policista je oprávněn vyzvat osobu k vydání věci, jestliže 

a) lze mít za to, že v řízení o přestupku může být uloženo její propadnutí anebo může být 
zabrána, nebo 

b) jde o věc důležitou pro řízení o přestupku. 

 (2) Po předchozí marné výzvě k vydání věci podle odstavce 1 je vojenský policista 
oprávněn tuto věc odejmout. 

 (3) Nelze odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku. 

 (4) O vydání nebo o odnětí věci sepíše vojenský policista úřední záznam a vystaví 
potvrzení. Vydanou nebo odňatou věc vojenský policista předá orgánu, který je příslušný o 
přestupku rozhodnout. 

§ 40 

Odnětí věci 

 (1) Vojenský policista je oprávněn vyzvat osobu k vydání věci, jestliže  

a) lze mít za to, že v řízení o přestupku nebo v řízení o jednání, které má znaky 
přestupku, může být uloženo její propadnutí nebo může být zabrána, nebo  

b) jde o věc důležitou pro řízení o přestupku nebo pro řízení o jednání, které má znaky 
přestupku. 

 (2) Nelze odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném nepoměru k povaze 
přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku. Vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo 
majetku nebo jiný obdobný obecný zájem, věta první se nepoužije. 
 (3) O vydání věci nebo jejím odnětí sepíše vojenský policista úřední záznam a 
osobě vystaví potvrzení; vydanou nebo odňatou věc vojenský policista předá orgánu, 
který je příslušný rozhodnout o přestupku nebo o jednání, které má znaky přestupku. 
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