
VII.                                                   

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon o policii a některé další zákony 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 15. 4. 2019, s termínem 
dodání stanovisek do 17. 5. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

MSP 

(Jan Broz, tel. 
221 997 507, 
email 
jbroz@msp.ju
stice.cz) 

1. K čl. I bodu 3 (§ 34 odst. 4)  
S ohledem na doslovné znění § 34 odst. 4 věty první je třeba toto ustanovení 
interpretovat tak, že nelze zničit nebo zaevidovat jiné chemické látky nebo 
předměty určené k výrobě omamných nebo psychotropních látek, pakliže tyto byly 
odňaty postupem podle § 34 odst. 1 a 2, jelikož § 34 odst. 4 věta druhá umožňuje 
jejich zničení nebo zaevidování pouze v případě, byly-li získány v souvislosti 
s činností podle § 69 nebo § 70 zákona o Policii České republiky. Máme za to, že 
k odnětí jiných chemických látek nebo předmětů určených k výrobě omamných 
nebo psychotropních látek může dojít rovněž postupem podle § 34 odst. 1 a 2, 
navrženou úpravu však s ohledem na shora uvedené v tomto ohledu považujeme 
za nedostatečnou. Požadujeme proto do § 34 odst. 4 za slova „prekursor drog“ 
vložit slova „nebo jiné chemické látky nebo předměty určené k výrobě omamných 
nebo psychotropních látek“.  

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno.  

Do § 34 odst. 4 budou za slova 
„prekursor drog“ doplněna slova „nebo 
jiná chemická látka nebo předmět určený 
k výrobě omamných nebo psychotropních 
látek“.  

Vyjádření k vypořádání: 

MSp souhlasí s vypořádáním.  

MSP 
2. K čl. I bodům 11 a 13 (§ 44 odst. 2 a § 47 odst. 3) 
V § 44 odst. 2 návrhu zákona se nově prostřednictvím poznámky pod čarou 
doplňuje odkaz na trestní řád, a to v souvislosti s podáním návrhu na vydání 
předběžného opatření. Upozorňujeme, že předběžná opatření podle § 88b a násl. 
trestního řádu jsou instituty, o nichž orgány činné v trestním řízení rozhodují z 
úřední povinnosti, přičemž poškozený, případně oběť může podat toliko podnět. 
Hovořit v souvislosti s předběžným opatřením zákazu vstupu do obydlí podle  
§ 88e trestního řádu o „podání návrhu na vydání předběžného opatření“ je pak 
nevhodné, neboť o tomto předběžném opatření rozhoduje předseda senátu a v 

Akceptováno.  

Novelizační bod č. 11 vypuštěn, proto 
ustanovení § 47 odst. 3 nebude nutné 
upravovat.  

Vyjádření k vypořádání: MSp souhlasí 
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přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce (§ 88m odst. 3 trestního 
řádu). Podnět k uložení předběžného opatření státnímu zástupci může podat 
policejní orgán, příp. i ohrožená osoba. V řízení před soudem již ani žádný návrh 
nemusí existovat, předběžné opatření nařizuje soud po zvážení všech zákonných 
podmínek.Vzhledem k tomu, že podnět ohrožené osoby ani policejního orgánu 
nemá vůči rozhodujícímu soudu žádné účinky, mělo by se toto „podání návrhu na 
vydání předběžného opatření“ v případě předběžných opatření podle trestního řádu 
vykládat jako návrh státního zástupce soudci v přípravném řízení, což ale příliš 
nedává smysl. Již vůbec není zřejmé, jak by bylo postupováno v případě, kdy daný 
návrh nebude v daném případě figurovat vůbec. Z těchto důvodů požadujeme 
odkaz na trestní řád nevkládat, případně tyto sporné otázky dostatečně vyjasnit. 
Zároveň máme za to, že pakliže by byl odkaz na trestní řád v návrhu ponechán, 
měla by být tato skutečnost v důvodové zprávě zdůrazněna; ve stávajícím 
odůvodnění se odkazuje pouze na zákon o zvláštních řízeních soudních.Dále 
upozorňujeme, že byl v § 47 odst. 3 návrhu zákona, naproti § 44 odst. 2 návrhu 
zákona, ponechán pouze odkaz na zákon o zvláštních řízeních soudních. Podle 
této úpravy zůstane trestní soud neinformován o provedení vykázání, byť by to měl 
ve svém rozhodnutí o zákazu vstupu do obydlí zohlednit (§ 88e odst. 3 trestního 
řádu).Požadujeme proto upravit předmětná ustanovení.Tato připomínka je 
zásadní 

s vypořádáním. 
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MD 

JUDr. Josef 
Kropáček 
(225131406, 
josef.kropacek
@mdcr.cz)Mgr
. Tomáš 
Pustina 
(225131193, 
tomas.pustina
@mdcr.cz), 
Mgr. Martin 
Mareš 
(225131387, 
martin.mares
@mdcr.cz) 

1. V bodě 4 požadujeme terminologii sjednotit s pojmoslovím nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných 
pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro 
bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, 
(EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91. Jeho 
čl. 3 zejména v bodech 30 až 32 používá pro oblast tzv. dronů výraz bezpilotní 
letadlo, případně bezpilotní systém. Těmito pojmy je proto třeba nahradit v návrhu 
použité pojmy letecký prostředek a model letadla. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno.  

Nový text: 
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.“ 
Důvodová zpráva tohoto ustanovení 
bude doplněna o definici bezpilotního 
systému tak, aby bylo zřejmé, že 
uvedené pokrývá také modely letadel. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

MD souhlasí s vypořádáním. 

MD 
2. V bodě 4 je podle našeho názoru nutné konkretizovat znění § 36a odst. 2 tak, 
aby zásah policisty proti dronu neznamenal nebezpečí pro leteckou dopravu nebo 
osoby na zemi. Navrhujeme doplnit např. slova „při zohlednění rizik pro letecký 
provoz a osoby na zemi“. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak.  

Domníváme se, že další konkretizace 
přímo v textu zákona je nadbytečná. 
Policisté jsou při výkonu činnosti vázáni 
obecnou povinností přiměřenosti postupu 
(§ 11 zákona o policii), kdy jsou povinni 
dbát, aby žádné osobě v důsledku jejich 
postupu nevznikla bezdůvodná újma, aby 
jejich rozhodnutím neprovést úkon 
nevznikla osobám, jejichž bezpečnost je 
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ohrožena, bezdůvodná újma a 
postupovat tak, aby případný zásah do 
práv a svobod osob, vůči nimž směřuje 
úkon, nebo osob nezúčastněných 
nepřekročil míru nezbytnou k dosažení 
účelu sledovaného úkonem. Uvedená 
povinnost dostatečným způsobem 
pokrývá také postupy podle § 36a, proto 
bude princip přiměřenosti uveden 
explicitně v důvodové zprávě. Zároveň je 
v samotném ustanovení zdůrazněno, že 
využít tento podstup lze jen v nezbytných 
případech a po nezbytnou dobu. 

Vyjádření k vypořádání: 

MD souhlasí s vypořádáním. 

MD 
3. Uvedený bod 4 předpokládá při zásahu proti dronu použití technických nebo 
jiných prostředků, které blíže nespecifikuje. Z textu není zřejmý vztah tohoto bodu 
k bodu 7, který upravuje rušení provozu elektronických komunikací. Návrh 
požadujeme dopracovat o vysvětlení vzájemného vztahu obou bodů. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno částečně.  

Právní úprava v této problematice 
nemůže být zcela konkrétní a specifikovat 
všechny technické prostředky a postupy, 
které by bylo možné využít při zásahu 
proti dronům. Použitá formulace vychází 
ze současné úrovně poznání, kdy 
objektivně není možné predikovat vývoj 
technických či jiných prostředků a jejich 
případná bližší specifikace v novele 
zákona o policii by případné využití nově 
vyvinutých prostředků neumožňovala, 
respektive vyžadovala opakované 
novelizace. Srovnat lze například s 
formulacemi týkajícími se donucovacích 
prostředků, které nejsou v zákoně o polici 
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také vždy uváděny zcela konkrétně. 

V důvodové zprávě bude vysvětleno, že 
ustanovení § 36a je speciální k postupům 
upraveným v ustanovení § 39 tak. 

Vyjádření k vypořádání: 

MD souhlasí s vypořádáním. 

MD 
4. Bod 7 je podle našeho názoru třeba doplnit obdobně jako bod 4 podle výše 
uvedené 2. zásadní připomínky, to znamená zajistit, aby rušení elektronických 
systémů v letecké dopravě nemělo negativní dopady zejména na zdraví a životy 
lidí. 
Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Domníváme se, že další konkretizace 
přímo v textu zákona je nadbytečná. 
Policisté jsou při výkonu činnosti vázáni 
obecnou povinností přiměřenosti postupu 
(§ 11 zákona o policii), kdy jsou povinni 
dbát, aby žádné osobě v důsledku jejich 
postupu nevznikla bezdůvodná újma, aby 
jejich rozhodnutím neprovést úkon 
nevznikla osobám, jejichž bezpečnost je 
ohrožena, bezdůvodná újma a 
postupovat tak, aby případný zásah do 
práv a svobod osob, vůči nimž směřuje 
úkon, nebo osob nezúčastněných 
nepřekročil míru nezbytnou k dosažení 
účelu sledovaného úkonem. Uvedená 
povinnost dostatečným způsobem 
pokrývá také postupy podle § 39, proto 
bude princip přiměřenosti uveden 
explicitně v důvodové zprávě. Zároveň je 
v samotném ustanovení zdůrazněno, že 
využít tento podstup lze jen v nezbytných 
případech a po nezbytnou dobu. 
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Vyjádření k vypořádání: 

MD souhlasí s vypořádáním. 

MD 
5. Bod 39, který doplňuje § 116 o odstavec 6, požadujeme bez náhrady vypustit. 
Připravovaná novela zákona o civilním letectví se bude týkat také Leteckého 
rejstříku České republiky. Současně nelze vyloučit opuštění pojmu „civilní letecké 
předpisy“ a zavedení odkazu na příslušné právní předpisy EU. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak 

Nově znění § 116 odst. 6:  

„Evidenci bezpilotních policejních 
systémů vede Úřad pro civilní letectví40).“ 

Vyjádření k vypořádání: 

MD souhlasí s vypořádáním. 

MO 

Mgr. Jan 
Sedláček 
(tel.: 973 200 
095, e-mail: 
legislativa.mo
@army.cz), 
pplk. JUDr. 
Petr Pospíšil 
(tel.: 973 
216 412) 

1. K ČÁSTI PRVNÍ, čl. I bodu 4 materiálu (k návrhu § 36a odst. 1): 
Do textu navrhovaného § 36a odst. 1 požadujeme doplnit před výraz „ohrožuje“ 
výraz „bezprostředně“ a celý odstavec pak uvést v následujícím znění: 
„(1) Policista je oprávněn zamezit provozu bezpilotního leteckého prostředku nebo 
modelu letadla technickými nebo jinými prostředky, popřípadě jeho poškozením 
nebo zničením, jestliže bezprostředně ohrožuje život, zdraví, majetek, veřejný 
pořádek, životní prostředí nebo jiný zájem chráněný zákonem.“ 
 
Odůvodnění: 

Zamezení provozu bezpilotního leteckého prostředku nebo modelu letadla 
je výrazným zásahem do vlastnického práva, a jako takové má být krajním 
prostředkem použitým v nejzávažnějších případech života, zdraví, majetku, 
veřejného pořádku, životního prostředí nebo jiného zákonem chráněného zájmu; 
takto to vyplývá rovněž z důvodové zprávy k návrhu zákona, která uvádí příklady 
použití bezpilotních leteckých prostředků s vysokou mírou nebezpečnosti. 
Z tohoto důvodu požadujeme zdůraznění krajnosti tohoto zásahu 
upřesněním zákonné formulace tak, aby použití nového oprávnění pro PČR 
dopadalo na bezprostřední ohrožení, obdobně jako je tomu v případě 

Akceptováno.  

Text ustanovení bude upraven takto: 

„(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.“ 

Důvodová zpráva tohoto ustanovení bude 
doplněna o definici bezpilotního systému 
tak, aby bylo zřejmé, že uvedené pokrývá 
také modely letadel. 

Vyjádření k vypořádání: 

Ministerstvo obrany s předloženým 
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navrhovaného znění § 39 při rušení provozu elektronických komunikací za účelem 
odstranění bezprostředního ohrožení životů nebo zdraví osob nebo za účelem 
odstranění bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu na majetku. 

Tato připomínka je zásadní. 

návrhem vypořádání souhlasí 
a považuje všechny své připomínky 
za vypořádané. 

MPO 

(Ing. Mgr. 
Luděk 
Schneider, tel. 
224 853 343, 
e-mail: 
schneider@m
po.cz) 

K části první, novelizačnímu bodu 7 
Přestože v aplikační praxi mohou nastat situace, kdy by poskytnutí informace o 
zavedení rušení mohlo ohrozit samotné plnění úkolů Policie České republiky, 
popřípadě i zmařit dosažení účelu sledovaného daným úkonem, přetrvává 
i v těchto situacích potřeba Integrovaného záchranného systému a Českého 
telekomunikačního úřadu mít k dispozici informace o rušení, neboť by mohlo dojít 
k ohrožení jiného důležitého zájmu. Z tohoto důvodu je nutné, aby Policie České 
republiky poskytla informaci o zavedení rušení neprodleně alespoň po odpadnutí 
takového důvodu. Z tohoto důvodu doporučujeme uvést ustanovení § 39 
v následujícím znění: 

„§ 39 
Rušení provozu elektronických komunikací 

(1) Policie může při plnění svých úkolů, popřípadě za účelem odstranění 
bezprostředního ohrožení životů nebo zdraví osob nebo za účelem odstranění 
bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu47) 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 (dále jen „Úřad“). Pokud by ohlášení mohlo ohrozit 
plnění úkolů policie, oznámí policie zavedení rušení bezprostředně poté, co 
tyto důvody pominou. 
(3) Policie může provádět rušení podle odstavce 1 rovněž při výcviku, přičemž 
ohlásí Úřadu a územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku 

Akceptováno jinak.  

§ 39 odst. 2 bude znít: „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.“ 

§ 39 odst. 4 bude znít: „Zavedení rušení 
podle odstavců 1 a 3 policie ohlásí úřadu, 
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Integrovaného záchranného systému toto 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.  
(4) Policie může provádět rušení podle odstavce 1 písm. b) rovněž za účelem 
odstranění bezprostředně hrozící škody způsobené 
a) protiprávním převzetím kontroly nad počítačovou sítí při probíhajícím 
kybernetickém bezpečnostním incidentu48) vedeném proti informačnímu systému 
kritické informační infrastruktury49) nebo významnému informačnímu systému50), 
b) kybernetickým útokem s dopadem na větší počet informačních systémů orgánů 
veřejné moci, který způsobuje nefunkčnost těchto systémů, informačního systému 
kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému, nebo 
c) ztrátou funkčnosti informačních systémů orgánů veřejné moci ohrožující jejich 
činnost. 
________________________ 

47) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
48) § 7 odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). 
49) § 2 písm. b) zákona č. 181/2014 Sb. 
Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, 
ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb. 
50) § 2 písm. d) zákona č. 181/2014 Sb., ve znění zákona č. 205/2017 Sb. 
Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich 
určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

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.“ 

Vyjádření k vypořádání: 

MPO souhlasí s vypořádáním. 

ČTÚ 

Mgr. Šárka 

1. K bodu 1 Čl. I části první Materiálu (§ 23a zákona o Policii České republiky) 
 
Připomínka ČTÚ: Nově vkládaný § 23a zákona o Policii České republiky se 
vztahuje, ač jeho nadpis zní „Tísňová komunikace“, pouze na problematiku příjmu 

Akceptováno.  

Text reaguje na budoucí povinnosti 
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Němečková, 
224 004 620, 
e-mail: nemec
kovas@ctu.cz) 

volání (obousměrná hlasová komunikace).  
 
ČTÚ navrhuje, aby daným ustanovením nebylo upraveno pouze volání, ale tísňová 
komunikace jako taková (tedy např. i včetně příjmu SMS apod.). ČTÚ tedy 
doporučuje revidovat text návrhu § 23a zákona o Policii České republiky tak, aby 
obecně zahrnoval veškeré možnosti, jak lze tísňovou komunikaci využít, resp. 
uskutečnit. 
 
Odůvodnění: V současné době probíhá diskuze o zavedení tzv. tísňových SMS, a 
to zejména s důrazem na zajištění rovnocenného přístupu k tísňovým službám pro 
zdravotně postižené uživatele (ve smyslu čl. 26 odst. 4 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/22/ES). 
 
Rozšíření textu o tísňovou komunikaci nad rámec volání je žádoucí i s ohledem na 
aktivity Evropské komise ve vztahu k zajištění dostupnosti tísňových linek pro 
zdravotně postižené při vědomí probíhající přípravy transpozice směrnice 
Evropského parlamentu a Rady EU 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex 
pro elektronické komunikace, jehož součástí je i problematika tísňové komunikace 
(čl. 109). Tato směrnice již nepracuje s pojmem tísňové volání a místo toho používá 
širšího pojmu tísňová komunikace, přičemž v rámci definic (čl. 2 bod 38) uvádí, že 
„tísňovou komunikací“ je komunikace pomocí interpersonálních komunikačních 
služeb mezi koncovým uživatelem a centrem tísňové komunikace, jejímž cílem je 
požadovat a získat od tísňových služeb pomoc při mimořádných událostech. 
 
I s ohledem na skutečnost, že důvodová zpráva k Materiálu se v části k nově 
navrhovanému § 23a odvolává na uvedenou směrnici, doporučuje ČTÚ uvést 
obsah tohoto navrhovaného ustanovení do souladu s jeho nadpisem. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

vyplývající ze Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady EU 2018/1972. Dle 
našeho názoru odst. 1 navrženého §23a 
taxativně vyjmenovává způsoby příjmu 
tísňových oznámení: 

- hovor na linku 158, 

- předání výzvy od další základní 
složky IZS, 

- výzvy oznámené prostřednictvím 
dalších služeb určených k tísňové 
komunikaci, 

kdy poslední bod z výše uvedených může 
zahrnout veškeré dosud známé možnosti 
komunikace (např. SMS, využití speciální 
aplikace pro občany pro kontaktování 
Policie ČR, elektronická pošta). 

V reakci na zaslanou připomínku tak 
došlo k úpravě legislativní zkratky 
z původního „tísňového volání“ na 
„tísňovou komunikaci“, neboť tato je dle 
Směrnice definována jako „komunikace 
pomocí interpersonálních komunikačních 
služeb mezi koncovým uživatelem a 
centrem tísňové komunikace, jejímž 
cílem je požadovat a získat od tísňových 
služeb pomoc při mimořádných 
událostech“, tzn. nelze jí chápat jen jako 
výměnu informací mezi dvěma subjekty, 
ale především jako možné komunikační 
prostředky.  
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§ 23a 

(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 činnosti operačních 
středisek zřízených u útvarů policie a 
zahrnující zejména příjem a vyhodnocení 
tísňové komunikace, a na to 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 získat od základních 
složek integrovaného záchranného 
systému záznam tísňové komunikace 
uskutečněný na jednotné evropské číslo 
tísňového volání nebo na ostatní národní 
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čísla tísňového volání. 

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

Vyjádření k vypořádání: 

ČTÚ s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

ČTÚ 
2. K bodu 4 Čl. I části první Materiálu (§ 36a zákona o Policii České republiky) 

 
Připomínka ČTÚ: Jedním ze způsobů zamezení bezpilotního leteckého prostředku 
nebo modelu letadla může být rušení jeho provozu ve smyslu § 39 zákona o Policii 
České republiky.  
 
ČTÚ však z Materiálu není zřejmý vztah navrhovaného § 36a zákona o Policii 
České republiky a § 39 tohoto zákona ve smyslu speciality, tj. zda musí být 
v případě rušení za účelem zamezení bezpilotního leteckého prostředku splněny 
podmínky podle § 39 zákona o Policii České republiky, či se v případě 
navrhovaného ustanovení § 36a zákona o Policii České republiky jedná o speciální 
ustanovení. 
 
ČTÚ tak navrhuje nejméně v rámci důvodové zprávy upřesnit vztah ustanovení 
§ 36a a § 39 zákona o Policii České republiky ve smyslu této připomínky. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno.  

V důvodové zprávě bude vysvětleno, že 
ustanovení § 36a je speciální k postupům 
upraveným v ustanovení § 39.  

Vyjádření k vypořádání: 

ČTÚ s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

ČTÚ 
3. K bodu 7 Čl. I části první Materiálu (§ 39 odst. 2 zákona o Policii České 
republiky) 
 
Připomínka ČTÚ: Navrhované znění § 39 odst. 2 zákona o Policii České republiky 
upravuje informační povinnost policie vůči zde vymezeným orgánům (první věta) a 

Akceptováno jinak.  

§ 39 odst. 2 bude znít: „Policie může 
provádět rušení podle odstavce 1 rovněž 
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výjimku z této informační povinnosti v případě ohrožení plnění úkolů policie (druhá 
věta). 
 
ČTÚ navrhuje v části první Čl. I bod 7 Materiálu druhou větu návrhu § 39 odst. 2 
zákona o Policii České republiky nahradit větou: „Pokud by poskytnutí informace 
mohlo ohrozit plnění úkolů policie, oznámí policie zavedení rušení poté, co 
tyto důvody pominou“. 
 
Odůvodnění: ČTÚ se domnívá, že je potřeba zachovat informovanost jak 
integrovaného záchranného systému, tak také ČTÚ, byť by měly být těmto orgánům 
patřičné informace sděleny až po odpadnutí hrozby plnění úkolů policie. Tento 
návrh ČTÚ je odůvodněn i závěrem expertní pracovní skupiny, která se zabývala 
problematikou rušení sítí a služeb elektronických komunikací oprávněnými 
bezpečnostními složkami a připravila pracovní návrh vybraných částí Materiálu, 
přičemž v souvislosti s předmětným ustanovením kladla důraz právě na potřebu 
zachování této informační povinnosti. 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

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.“ 

§ 39 odst. 4 bude znít: „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.“ 

Vyjádření k vypořádání: 
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ČTÚ s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 

MZE 
1) K Čl. I bodu č. 7 

Je nezbytné zajistit, aby rušení provozu elektronických komunikací bylo ze strany 
policie vždy a včas nahlášeno nejen ČTÚ a IZS, ale i provozovatelům a správcům 
informačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného 
informačního systému. Rušení může mít značné dopady nejen na funkcionalitu 
informačních systémů, ale i následně na výkon svěřených kompetencí daného 
správního úřadu. 
Požadujeme proto, aby rušení provozu elektronických komunikací bylo oznámeno i 
příslušným správcům informačního systému kritické informační infrastruktury nebo 
významného informačního systému. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Navrhované rozšiřování subjektů, které je 
policie povinna informovat o prováděném 
rušení nepovažujeme za účelné. 
Nemáme konkrétní poznatky, že by 
současná platná právní úprava a 
zejména praxe v provádění rušení a jeho 
oznamování příslušným institucím, byly 
nějakým způsobem problematické a 
odůvodňovaly to, že by informační 
povinnost policie měla být znovu tímto 
způsobem rozšířena. 

 Na základě připomínkového řízení bude 
ovšem zakotvena povinnost informovat o 
zavedení rušení Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost   

Vyjádření k vypořádání: 

MZE souhlasí s vypořádáním. 

MZE 
2) K Čl. I bodu č. 7 odst. 2 

Požadujeme do ustanovení doplnit lhůtu, do kdy je policie povinna ohlášení 
zavedení rušení zajistit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Přesné stanovení lhůty není vzhledem k 
měnícím se okolnostem možné. Za plně 
dostačující považujeme dle výše 
uvedených připomínek zavedenou 
formulaci „bez zbytečného odkladu poté, 
co důvody ohrožení pominou“. 
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Vyjádření k vypořádání: 

MZE souhlasí s vypořádáním. 

MZE 
3) K Čl. I bodu č. 7 odst. 4 písm. b) 
Požadujeme text „vetší počet informačních systémů“ více konkretizovat, anebo 
alespoň uvést v důvodové zprávě bližší vysvětlení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

To, že zákonodárce používá 
v legislativním textu pojem "větší počet", 
a to bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení, a 
to i v důvodové zprávě, je situace 
poměrně běžná, jako příklad lze uvést § 
43 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 
zákoníku, nebo § 75 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku).  

Větší počet  informačních systémů nelze 
ani číselně vyjádřit, neboť orgány veřejné 
moci mají v portfoliu různorodé 
počítačové systémy, které zajišťují 
funkčnost daných orgánů. Pokud 
kybernetický útok bude veden na několik 
orgánů veřejné moci najednou a bude 
napadeno několik (nestejnorodých) 
systémů, bude nezbytné zajistit ukončení 
kybernetického útoku formou rušení tak, 
aby byl nastolen bezpečný stav v síti 
daných orgánů. Jako příklad lze uvést 
rozsáhlý útok na systémy zajišťující 
sociální dávky, který může být veden jak 
na příslušné ministerstvo, tak souběžně 
na podřízenou organizaci (Úřad práce 
České republiky) evidující tisíce žadatelů 
o sociální dávky a změnou v databázích 
může nastat stav, kdy bude zcela 
ochromen celý sociální systém České 
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republiky s miliardovými škodami.  

Vyjádření k vypořádání: 

MZE souhlasí s vypořádáním. 

MZE 
4) K Čl. I bodu č. 7 odst. 4 písm. c) 
Požadujeme ustanovení upravit, neboť není zřejmé, zda se jedná o nefunkčnost 
z důvodů kyberútoku nebo z jiného důvodu. Rovněž pojem „ohrožující jejich 
činnost“ považujeme za velmi nejasný. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

V důsledku akceptování připomínky 
Národního úřadu pro kybernetickou a 
informační bezpečnost bude celé 
písmeno vypuštěno. 

 Vyjádření k vypořádání: 

MZE souhlasí s vypořádáním. 

BIS 

 

K § 78  
 
Navrhujeme do tohoto ustanovení vložit nový odstavec 2, který by stanovil 
povinnost Policie ČR poskytovat zpravodajským službám data získaná 
z kamerových systémů (on-line data) z míst veřejnosti přístupných.  
 
Dosavadní odstavec 2 následně navrhujeme označit jako odstavec 3. 
 
Odůvodnění: V současné době není poskytování výše uvedených dat získaných z 
kamerových systémů ze strany Policie ČR bezproblémové s poukazem na to, že 
Policie ČR nemá tuto povinnost výslovně stanovenou zákonem.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Dle názoru MV se jedná o nesystémové 
řešení, které by stejně nemohlo vyloučit 
oprávnění Policie ČR odmítnout 
poskytnutí informací (i celého zpracování 
osobních údajů s odkazem na ohrožení 
plnění jejích úkolů). Zároveň by 
akceptace tohoto postupu mohla vést k 
dalším podobným požadavkům jiných 
subjektů. Podle § 79 zákona č. 273/2008 
Sb., o Policii ČR, může Policie ČR 
zpracovávat osobní údaje, je-li to 
nezbytné za účelem předcházení, 
vyhledávání a odhalování trestné 
činnosti, stíhání trestných činů, 
zajišťování bezpečnosti České republiky 
nebo zajišťování veřejného pořádku a 
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vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po 
osobách a věcech. V případě, že Policie 
ČR takové zpracování osobních údajů 
provádí, je spravujícím orgánem 
ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů. Policie ČR je 
tak povinna plnit povinnosti jí jako 
spravujícímu orgánu uložené citovaným 
zákonem a zákonem č. 273/2008 Sb. 

Podle § 78 odst. 1 zákona č. 273/2008 
Sb. Policie ČR předává dalším orgánům 
veřejné správy informace, včetně 
informací zpracovávaných v policejních 
evidencích, které získala při plnění svých 
úkolů, je-li to nezbytné pro plnění úkolů v 
rámci jejich působnosti. Současně podle 
§ 79 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., 
Policie ČR nepředá informace, pokud by 
to ohrozilo plnění jejích úkolů. 
Policie ČR tak při každém požadavku na 
předání osobních údajů posuzuje jednak 
nezbytnost požadovaných osobních 
údajů pro plnění úkolů požadujícího 
orgánu (samozřejmě v rovině právních 
předpisů), jednak možnost ohrožení 
svých úkolů. 
Policie ČR standardně posuzuje žádosti 
orgánů mimo Policii ČR, přičemž se snaží 
vnímat potřebnost jí zpracovávaných 
informací pro plnění jejich úkolů. 
V případě, že je dosaženo shody, je 
postup při předávání informací upraven 
organizačně technickými ujednáními tak, 
aby Policie ČR splnila své povinnosti 
spravujícího orgánu. Kontaktním 
pracovištěm pro posuzování takovýchto 
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žádostí orgánů mimo Policii ČR je 
standardně odbor správy a kontroly 
osobních údajů Policejního prezidia ČR, 
který následně koordinuje sjednání 
organizačně technických ujednání o 
předávání osobních údajů. Jednoznačně 
lze konstatovat, že pokud odbor správy a 
kontroly osobních údajů plnil tuto roli a 
jednalo se o zpracování osobních údajů, 
jehož byla Policie ČR spravujícím 
orgánem, nedošlo nikdy k odmítnutí 
požadavku orgánu mimo Policii ČR 
s odůvodněním, že Policie ČR nemá tuto 
povinnost stanovenou v zákoně.  
Pokud by byl akceptován návrh BIS, 
došlo by k neodůvodnitelnému porušení 
principu, kdy spravující orgán na základě 
znalosti konkrétního zpracování osobních 
údajů posuzuje jeho nezbytnost pro jiný 
orgán (samozřejmě ve spolupráci s ním). 
Nezbytnost by v daném případě provedl 
zákonodárce, přičemž by uvedené 
oprávnění bylo realizováno pouze pro 
jeden orgán mimo Policii ČR (v daném 
případě jsou tímto jedním orgánem 
myšleny zpravodajské služby). 

Vyjádření k vypořádání: 

BIS souhlasí s vypořádáním, 
požadavek bude řešen mezi ředitelem 
BIS a policejním prezidentem. 

BIS 

 

K části druhé a čtvrté – změna trestního řádu a změna zákona o 
zpravodajských službách ČR 

   
Navržené novely výše uvedených zákonů nově zavádějí možnost využití informací 

Vysvětleno, částečně akceptováno 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBELETC6E)



 

Stránka 18 (celkem 66) 

zpravodajských služeb jako důkazu v trestním řízení, je-li toto řízení vedeno u 
navržených trestných činů. 
Proces získávání informací prostřednictvím použití zpravodajské techniky patří 
v rámci činnosti Bezpečnostní informační služby k činnosti nejcitlivější. Vyplývá to 
již z definičního znaku použití zpravodajské techniky, kterým je utajovaný způsob 
jejího použití, jakož i ze zařazení zpravodajských prostředků do seznamu 
utajovaných informací, který je stanoven nařízením vlády č. 522/2005 Sb. Služba 
má současně podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní 
informační službě, povinnost zabezpečit ochranu zpravodajské techniky mimo jiné 
před vyzrazením. Při své činnosti, včetně získávání informací prostřednictvím 
použití zpravodajské techniky, rovněž využíváme osoby jednající ve prospěch 
Bezpečnostní informační služby.  Podle § 15 odst. 3 zákona č. 154/1994 Sb. má 
Bezpečnostní informační služba povinnost tyto osoby ochraňovat před vyzrazením 
a způsobením újmy na cti, životě, zdraví nebo majetku, která by jim mohla 
vzniknout pro poskytování těchto služeb nebo v souvislosti s nimi. Bezpečnostní 
informační služba též často při své činnosti vychází z informací, které jí byly 
předány partnerskou zahraniční zpravodajskou službou. Také informace o 
spolupráci se zpravodajskými službami cizí moci patří k utajovaným informacím a 
partnerské služby si vyhrazují předávání těchto informací třetím stranám. 
 
Vzhledem k výše uvedeným specifikům činnosti Bezpečnostní informační služby 
jako zpravodajské služby uplatňujeme k těmto návrhům následující zásadní 
připomínky: 
 
a.i.1. Navrhujeme navržené znění ustanovení § 89 odst. 3 trestního řádu 

přeformulovat takto: 
   „(3) Informaci získanou zpravodajskými službami podle zákonů upravujících jejich 
činnost, lze použít v trestním řízení jako důkaz. Jde-li zároveň o informaci získanou 
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 nebo jiném 
obdobném provozu, nebo v pořizování obrazových, zvukových nebo jiných 
záznamů, může sloužit jako důkaz, jen pokud je vedeno trestní řízení pro trestné 

Obecně platí, že podle § 89 odst. 2 
trestního řádu může za důkaz sloužit vše, 
co může přispět k objasnění věci. Nález 
Ústavního soudu I. ÚS 3038/07 nicméně 
stanovil, že toto pravidlo se neuplatní 
v případě informace získané 
odposlechem provedeným 
zpravodajskými službami. Tento nález 
Ústavního soudu však absolutně 
nevyloučil možnost použití 
zpravodajských odposlechů (a případně i 
dalších operativních zjištění) jako důkazů 
pro účely trestního řízení, pouze 
konstatoval nepoužitelnost těchto 
informací za tehdejší právní úpravy a tuto 
použitelnost dále podmínil určitými 
garancemi (např. zákaz ingerence orgánu 
moci výkonné do opatřování důkazů pro 
účely trestního řízení).  
 
Tato operativní zjištění zpravodajských 
služeb podle zákona o BIS a podle 
zákona o VZ tak musí mít v trestním řádu 
speciální úpravu zohledňující požadavky 
nejen Ústavního soudu, ale i ESLP, aby 
bylo možné je jako důkaz v trestním 
řízení použít, nestačí tak úprava podle § 
89 odst. 2 trestního řádu. Tato speciální 
úprava je upravená v nově navrhovaném 
znění § 89 trestního řádu (ve spojení 
s úpravou zákona o zpravodajských 
službách ČR), když upravuje možnosti 
použití některých druhů zpravodajské 
techniky. 
 
Tyto podmínky a požadavky se na straně 
druhé nijak nedotýkají těch důkazních 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBELETC6E)



 

Stránka 19 (celkem 66) 

činy uvedené v § 88 odst. 1.“.    
Odůvodnění: Úpravu znění ustanovení § 89 odst. 3 navrhujeme z důvodu 
jednoznačnosti výkladu v návaznosti na navrženou změnu zákona o zpravodajských 
službách a zároveň z důvodu požadavku úpravy okruhu trestných činů uvedených v 
návrhu § 89 odst. 3 písm. a) bodech 1 - 5 shodně s ustanovením § 88 odst. 1 
trestního řádu.   
Tato připomínka je zásadní. 

prostředků, jako jsou např. listiny či 
fotografie zpravodajských služeb nebo 
výslech příslušníka zpravodajských 
služeb jako svědka. Tyto důkazní 
prostředky mohou být na základě § 89 
odst. 2 trestního řádu, při dodržení 
postupu stanoveným trestním řádem a při 
aplikaci zásady volného hodnocení 
důkazů použitelné jako důkaz v trestním 
řízení a navrhovaná speciální úprava ve 
vztahu ke zpravodajské technice se jich 
v tomto ohledu nijak nedotýká.  
 
Okruh trestných činů, na základě kterých 
budou druhy zpravodajské techniky 
použitelné jako důkaz v trestním řízení, 
bude v návrhu zákona upraven na 
základě připomínky BIS. 

Pro úplnost uvádíme, že nové ustanovení 
§ 89 odst. 3 v žádném případě nevylučuje 
možnost předání zpravodajské informace 
v něm nevyjmenované OČTŘ, řeší pouze 
důkazní využitelnost před trestním 
soudem. 

 

Vyjádření k vypořádání: 

BIS souhlasí s vypořádáním. 

BIS 

 

Vlastní předávání informací zpravodajskou službou, jak je navrženo v novele 
zákona o zpravodajských službách, požadujeme vzhledem k výše uvedeným 
specifikům zpravodajské činnosti upravit tak, aby postup předání informace a jejího 
následného využití v trestním řízení byl následující: 
a) zpravodajská služba předá policejnímu orgánu informaci, neohrozí-li to důležitý 

Akceptováno jinak. Vysvětleno. 

Vypuštěn odstavec 5. 
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zájem zpravodajské služby (tedy dosavadním postupem podle § 8 odst. 3 zákona o 
zpravodajských službách), 
b) policejní orgán vyhodnotí, zda tato informace může sloužit jako důkaz v trestním 
řízení, které je vedeno pro některý z trestných činů uvedených v trestním řádu, 
c) policejní orgán by si od zpravodajské služby následně vyžádal další důkazní 
materiál, který by zpravodajská služba mohla odmítnout poskytnout, pokud by to 
ohrozilo její důležitý zájem. 
Navrhujeme proto například toto znění § 8 odst. 4 zákona o zpravodajských 
službách České republiky:  
 
„(4) Vztahují-li se informace poskytnuté policejnímu orgánu podle odstavce 3 
k některému z trestných činů uvedených v § 88 odst. 1 trestního řádu a je-li to 
potřebné pro provedení důkazu, předají zpravodajské služby policejnímu orgánu na 
jeho žádost také pořízený záznam použití zpravodajské techniky, byla-li použita, 
protokol, který obsahuje údaj o místě, času a obsahu pořízeného záznamu a odkaz 
na číslo jednací rozhodnutí soudu o povolení použití zpravodajské techniky; to 
neplatí, jestliže by toto poskytnutí ohrozilo důležitý zájem sledovaný příslušnou 
zpravodajskou službou.“. 
Nově navržený § 8 odst. 4 zákona o zpravodajských službách předpokládá, že by 
zpravodajské služby předaly policejnímu orgánu povolení k použití zpravodajské 
techniky, což však není možné, neboť odůvodnění rozhodnutí, kterým soudce 
použití zpravodajské techniky povoluje, obsahuje důvody pro její použití ze 
zpravodajského hlediska, čímž může dojít k odhalení forem a metod činnosti 
zpravodajské služby, včetně jejích informačních zdrojů. Navrhujeme proto, aby 
policejnímu orgánu bylo předáno pouze číslo jednací soudního rozhodnutí o 
povolení použití zpravodajské techniky s tím, že by Vrchní soud sám potvrdil, že 
použití zpravodajské techniky povolil.   
Tato připomínka je zásadní. 

Bude vždy plně odpovědností 
zpravodajské služby, aby posoudila, zda 
danou získanou informaci poskytne 
OČTŘ jako pouhý operativní poznatek 
podle dosavadního odstavce 3 nebo jako 
informaci bezprostředně použitelnou jako 
důkaz před trestním soudem podle 
odstavce 4, popřípadě zda ji neposkytne 
vůbec s ohledem na svůj důležitý zájem 

Vyjádření k vypořádání: 

BIS souhlasí s vypořádáním. 

BIS 

 

V souvislosti s výše uvedeným požadujeme upravit výslech svědka, pokud by jím 
byl příslušník zpravodajské služby, obdobně jako v § 102a trestního řádu (výslech 
svědka, který je služebně činný v policejním orgánu).  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Vložen nový § 102b, který zní: 
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§ 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. 

Vyjádření k vypořádání: 

BIS souhlasí s vypořádáním. 

BIS 

 

4. Navrhujeme shodně jako je navržena úprava u Policie ČR v novelizačním bodu 
č. 23 (§ 66 odst. 2 zákona o Policii ČR), doplnit do § 11 odst. 3 zákona o 
zpravodajských službách přístup k údajům Úřadu pro civilní letectví, neboť 
zpravodajské služby spolupracují s Policií ČR na posouzení důvěryhodnosti podle 
§ 85h zákona č. 49/1997 Sb.  Proto navrhujeme do § 11 odst. 3 doplnit poskytování 
údajů v „rejstřících a evidencích vedených Úřadem pro civilní letectvíx) a doplnit 
poznámku pod čarou s odkazem na zákon č. 49/1997 Sb. 
Dále navrhujeme, shodně jako je rovněž navrženo v novelizačním bodě č. 23 
změnového zákona o Policii ČR, v § 11 odst. 3 zákona o zpravodajských službách 
ČR nahradit slova „v základním registru agend orgánů veřejné moci a některých 

Akceptováno.  

Vyjádření k vypořádání: 

BIS souhlasí s vypořádáním. 
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práv a povinností“ slovy „v základním registru agend, orgánů veřejné moci, 
soukromoprávních uživatelů a některých práv a povinností", což je způsobeno 
změnami v zákoně o základních registrech.  
Tato připomínka je zásadní. 

NÚKIB 

Mgr. Martin 
Kraus, tel. 541 
110 610, 
legislativa@nu
kib.cz 

K § 39 odst. 1 
Doposud je možné využívat institutu rušení elektronických komunikací jako 
prostředku k odstranění bezprostředního ohrožení životů nebo zdraví osob anebo 
bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu na majetku, tedy velmi restriktivně, 
ale nově je navrhováno jeho provádění i při „plnění svých úkolů“ – tato formulace se 
jeví jako značně široká, ani důvodová zpráva ji nijak neupřesňuje, a to ani v části 
obecné ani v části zvláštní. Navrhujeme zúžení možnosti využití institutu rušení 
elektronických komunikací. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

§ 39 odst. 1 bude znít: 
„(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. 
  

Vyjádření k vypořádání: 

NÚKIB souhlasí s vypořádáním. 

NÚKIB 

 

K § 39 odst. 2 
Navrhuje se zrušení povinnosti v nezbytné míře informovat o provedeném rušení 
dotčené provozovatele sítí a služeb elektronických komunikací – rušení provozu 
elektronických komunikací je zásadním zásahem do práv provozovatelů a 
poskytovatelů, o kterém by měli být informováni, pokud to neohrozí plnění úkolů 
policie, minimálně zpětně. 

Akceptováno částečně. 

Navrhované rozšiřování subjektů, které je 
policie povinna informovat o prováděném 
rušení nepovažujeme za účelné. 
Nemáme konkrétní poznatky, že by 
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Dále pak v § 39 odst. 2 a 3 požadujeme doplnit, aby bylo rušení ohlášeno i 
Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. 
Tato připomínka je zásadní. 

současná platná právní úprava a 
zejména praxe v provádění rušení a jeho 
oznamování příslušným institucím, byly 
nějakým způsobem problematické a 
odůvodňovaly to, že by informační 
povinnost policie měla být rozšířena.    

Bude zakotvena povinnost informovat o 
zavedení rušení Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost.  
Vyjádření k vypořádání: 
NÚKIB souhlasí s vypořádáním. 

NÚKIB 

 

K § 39 odst. 4 
Navrhujeme celé ustanovení vypustit nebo zásadně přeformulovat. Uvedená 
terminologie je nepřesná vzhledem k zákonu o kybernetické bezpečnosti („ZKB“). 
Jednotlivé varianty se věcně překrývají, možnosti jsou příliš široce formulovány, 
není stanovena výše bezprostředně hrozící škody, není pamatováno na informační 
systémy základní služby a další. 
Pokud se jedná o rušení provozu jako takového, pak [pokud to správně 
interpretujeme jako omezení používání služby (např. odstavením od sítě)] to podle 
našeho názoru často může mít neočekávané následky. Z tohoto ohledu by nás 
zajímalo, zda posouzení „bezprostředně hrozící škody“ má být čistě na policii. 
Rozhodnout o odstavení/omezení/rušení systému by neměla podle našeho názoru 
policie sama, velké slovo musí mít správce informačního nebo komunikačního 
systému, který sám nejlépe ví, co za informace a služby má a jakou mají hodnotu i 
s ohledem na výpadek systému. Relevantní pro posouzení návrhu by byl také 
způsob rušení tohoto provozu – pravděpodobně by k rušení mělo dojít přímo u ISP 
(information system provider). Má to probíhat tak, že bude dán ISP pokyn, ať na 
zasažený subjekt směřuje jen konkrétní nebo žádný provoz? Bez informací o tom, 
jak by mělo toto rušení technicky probíhat, lze těžko posoudit technickou možnost či 
nemožnost takového rušení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 

Nově bude uvedené ustanovení jako § 39 
odst. 3.  
V praxi bude samozřejmě Policie ČR 
zvažovat, zda při omezení provozu 
některých komunikačních sítí (patrně by 
se jednalo např. o omezení jedné linky či 
dvou, pomocí kterých bude veden útok) 
provede zároveň aktivaci dalších 
příslušných orgánů jako je právě NÚKIB, 
případně složky integrovaného 
záchranného systému, a to za účelem 
dosažení rovnovážného stavu. Policie ČR 
odpovídá za vnitřní bezpečnost této 
země, přičemž oprávnění uvedené v § 39 
zákona č. 273/2008 Sb. ji umožňuje 
potlačit činnost směřovanou proti 
fungování orgánů veřejné moci a jejich 
důležitých informačních systémů. 
Vzhledem k tomu, že tyto útoky jsou 
často vedeny na profesionální úrovni, 
rovněž za součinnosti státních aktérů, je 
nezbytné, aby bezpečnostní sbor 
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zodpovídající za vnitřní bezpečnost měl k 
dispozici dostatečné nástroje.  
K dalším podnětům uvedeným ze strany 
NÚKIB uvádíme, že můžeme souhlasit s 
tvrzením, podle kterého se jednotlivé 
varianty uvedené v původně 
navrhovaném § 39 odst. 4 překrývají. Z 
uvedeného důvodu navrhujeme, aby byly 
v návrhu uvedeného ustanovení 
ponechány pouze pododstavce a) a b), 
čímž se stává připomínka MZE k čl. 39 
odst. 4 písm. c) bezpředmětnou. Podle 
našeho názoru však zbývající varianty 
nejsou formulovány příliš široce, neboť je 
jasné, v jakých případech, kým a za 
jakých okolností může být tento nástroj 
využit. Musíme si být neustále vědomi 
toho, že se jedná o zákonné ustanovení, 
a tudíž není možné vše popsat do detailů. 
Takový požadavek nesplňuje nároky 
kladené na právní normy jako je např. 
minimalizace právní úpravy. V této 
souvislosti navrhujeme, aby § 39 odst. 4 
písm. b) končil slovy „těchto systémů“.   
K otázce stanovení výše "bezprostředně 
hrozící škody" uvádíme, že i v tomto 
případě zákonodárce běžně požívá 
pojem "hrozící škoda", a to bez bližšího 
vysvětlení (např. § 48 odst. 4 zákona č. 
221/1999 Sb., o vojácích z povolání, 
nebo § 2459 zákona č. 89/2012 Sb.). 
Dále upozorňujeme, že se nemusí nutně 
jednat o škodu na majetku (která je 
ostatně již specifikována v § 39 odst. 1). 
Poškozeným bude ve většině případů 
zejména veřejný zájem, a to především 
zájem na zajištění bezpečnosti 
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informačních systémů, údajů v nich 
vedených apod.  
Za účelem upřesnění terminologie bude 
upravena důvodová zpráva. 
K připomínce týkající se rozšíření rušení 
na infomační systémy základní služby 
uvádíme, že nebylo úmyslem, aby do § 
39 odst. 4 byly zahrnuty i tyto infomační 
systémy. Informační systémy základní 
služby, pokud nejsou významnými 
informačními systémy či informačními 
systémy kritické informační infrastruktury, 
nelze zahrnout do daného rozsahu, 
neboť je zde nutno přihlížet k zásadě 
proporcionality a Policie ČR nemůže při 
nefunkčnosti každého informačního 
systému přistupovat k dočasnému 
omezení provozu elektronických 
komunikačních zařízení.  
Vyjádření k vypořádání: 
NÚKIB souhlasí s vypořádáním. 

ÚVČR - VÚV 

ThDr. Milan 
Šimek, Ph.D., 
simek.milan@
vlada.cz, 
224 002 263 

1)   K čl. II bodu 4 
Pro účely využití jako důkazu v trestním řízení informací, získaných zpravodajskými 
službami na základě použití zpravodajské techniky podle příslušných zvláštních 
zákonů, se v návrhu vymezuje okruh trestných činů, pro které je vedeno trestní 
řízení, jako jedna ze zákonných podmínek takového využití. 
Toto vymezení je z hlediska určitosti provedeno nejednotným způsobem: na jedné 
straně se pomocí odkazů na části či jednotlivá ustanovení trestního zákoníku 
stanovuje konkrétně určitý okruh trestných činů, kdy lze informace zpravodajských 
služeb pro daný účel využít (navrhované ustanovení § 89 odst. 3 písm. a) bod 1 až 
3 trestního řádu), na straně druhé se pro daný účel zakládá předem neurčitý okruh 
trestných činů vymezených buď pouze jejich subjektem (pachatelem) – ústavním 
činitelem ve spojení s výkonem jeho pravomocí a odpovědností, nebo vymezených 
objektem zákonem chráněného zájmu – výkonem pravomoci a odpovědnosti 
ústavního činitele (navrhované ustanovení § 89 odst. 3 písm. a) bod 4 trestního 

Akceptováno jinak. 

Navrhovaná úprava v § 89 odst. 3 
trestního řádu upravena tak, že bude 
odkazováno na omezení využitelnosti 
zpravodajských informací jako důkazu 
v trestním řízení, kdy se využití tohoto 
postupu bude týkat vymezeného okruhu 
institutů dle trestního řádu (§ 86 až 87b, § 
88, § 88a a § 158d).    

Vyjádření k vypořádání: 

ÚVČR - VÚV s předloženým návrhem 
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řádu).  
Uvedená smíšená metoda vymezení trestných činů zakládá pro budoucí využití 
dvojí výkladový přístup. Zatímco u prvního okruhu je identifikace trestných činů 
využitím odkazů na ustanovení trestního zákoníku jednoznačná, u druhého okruhu 
je potřeba se v konkrétní situaci vypořádat s podřazením spáchaného skutku pod 
obecnou charakteristiku „v souvislosti s pravomocí a odpovědností ústavního 
činitele“ a zejména s pojmem ústavní činitel samotným. 
V této souvislosti je nezbytné připomenout, že pojem ústavní činitel není v právním 
řádu České republiky jednoznačně legálně vymezen. Vysvětlení pojmu podle 
důvodové zprávy, cituji: „Ústavním činitelem se v tomto smyslu rozumí funkcionář, 
který je nositelem funkce vytvořené nebo předpokládané Ústavou. Mezi ústavní 
činitele se tak řadí prezident, senátoři, poslanci, členové vlády, soudci Ústavního 
soudu, soudci, prezident a viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu 
a členové Bankovní rady České národní banky.“, není vyčerpávající, protože 
přehlíží situace, kdy odpovědný činitel veřejné správy příležitostně v zastoupení 
vykonává pravomoci ústavního činitele (např. náměstek člena vlády). Návrh se dále 
se nezamýšlí nad otázkou, zda by do skupiny ústavních činitelů pro účely 
navrhovaného ustanovení neměli být zahrnuti také státní zástupci, jejichž funkce 
Ústava přímo „nevytváří“ – jako v jiných ustanoveních např. funkce soudců 
Ústavního soudu a soudců obecných soudů –, ale zřízení jejich pozic prostým 
zákonem v čl. 80 předpokládá. Použití pojmu ústavní činitel tak ještě více snižuje 
určitost navrhovaného ustanovení trestního řádu a právní jistotu při jeho budoucí 
interpretaci a aplikaci. 
Při tvorbě legislativních návrhů je třeba sledovat maximální zajištění právní jistoty a 
určitosti práva vždy, o to více v natolik společensky významném a závažném úseku 
aplikace práva, kterým je trestní řízení. 
Tato připomínka je zásadní. 

vypořádání souhlasí. 

ÚVČR - VÚV 

 

2) K čl. I bodu 14  
§ 49 Zajišťování bezpečnosti určených osob odst. 2 
Přestože nezpochybňujeme faktickou potřebu zajišťování bezpečnosti určeným 
osobám, kdy potřeba jejich ochrany vyplývá buď z jejich faktického postavení nebo 
z hrozby toho, že by případná újma jim způsobená na našem území mohla mít 
zásadně negativní dopad na zájmy České republiky, považujeme za nezbytné se 
zabývat otázkou, zda nově rozšířený institut ochrany osob, kdy policie může dále 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Domníváme se, že výklad ustanovení je 
zřejmý, zejména s ohledem na to, že 
ochrana je vázána na plnění úkolů 
policie. V tomto směru nevidíme nutnost 
korigovat tvrzenou šíři daného 
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zajišťovat v rámci plnění svých úkolů bezpečnost dalších osob určených ministrem 
a rozsah a způsob takového zajištění bezpečnosti stanoví na návrh policejního 
prezidenta ministr, není pojat příliš široce a zda není dán do dispozice ministra 
vnitra příliš libovolně, zvláště s přihlédnutím k poměrně rozsáhlým oprávněním 
policie vůči dalším osobám, § 49 odst. 3, umožňujícím prohlídku osoby, zavazadla, 
věci, dopravního prostředku nebo objektu, při zajišťování této ochrany. 
Značného rozsahu těchto oprávnění si byl zákonodárce při tvorbě právní úpravy 
dobře vědom, a proto také v dalších odstavcích 4, 5 a 6 definoval omezující rámec 
využití těchto oprávnění. Za vhodnou úpravu určení těchto osob by se dal 
považovat například obecně definovaný rámec takových osob tak, jak je uveden 
v důvodové zprávě k návrhu zákona. Srovnání s úpravou zákona č. 300/2013 Sb., o 
Vojenské policii, na které se důvodová zpráva odvolává, není zcela přiléhavé, 
naopak uvedení obecného rámce takových osob by odpovídalo tomu, jakým 
způsobem postupuje Vojenská policie při plnění zákonného úkolu zajišťování 
ochrany a doprovodu ministra obrany a jím určených osob, které plní úkoly 
ozbrojených sil nebo působí ve prospěch ozbrojených sil, nebo ve spolupráci s 
ozbrojenými silami, hlavních představitelů vojenských struktur Organizace 
Severoatlantické smlouvy a Evropské unie a hlavních představitelů ozbrojených sil 
cizích států při jejich pracovních návštěvách České republiky. 
Tato připomínka je zásadní. 

ustanovení. Text důvodové zprávy jasně 
vymezuje okruh osob, kterých se tato 
opatření mohou týkat, přičemž uvedení 
v důvodové zprávě považujeme za 
dostačující. 

Vyjádření k vypořádání: 

ÚVČR - VÚV s předloženým návrhem 
vypořádání souhlasí. 

OKOM Po stránce formální: 

Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se vykazování souladu se 
závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Některá návrhem novelizovaná ustanovení jsou v současnosti vykazována jako 
implementační k předpisům Evropské unie. V takovém případě musí předkladatel 
zvážit, do jaké míry se jedná o materiální změnu implementace dotčených předpisů 
Evropské unie. Pokud dochází k věcným změnám implementace, je nutné je takto 
vykázat, tj. podtrhnout a označit celexovým číslem v souladu s čl. II odst. 1 Přílohy 
č. 5 Legislativních pravidel vlády. K návrhu je pak nutno přiložit rozdílovou tabulku 

Akceptováno částečně. 

U těch ustanovení, která identifikuje 
předkladatel jako implementační k 
předpisům Evropské unie, bude návrh 
doplněn v souladu s Legislativními 
pravidly vlády a příslušnou metodikou. 

Vyjádření k vypořádání: 

OKOM s předloženým návrhem 
vypořádání souhlasí a považuje 
všechny své připomínky za 
vypořádané. 
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(čl. II odst. 2 Přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády). Pokud se jedná toliko o 
formální změny související se změnou číslování, terminologie nebo dochází jen 
k úpravě implementačních ustanovení, která je důsledkem jiných čistě 
vnitrostátních změn, je nutno postupovat podle čl. 9 odst. 2 písm. e) Legislativních 
pravidel vlády a přiložit k návrhu aktualizované srovnávací tabulky dotčených 
unijních předpisů. 

Jedná se zejména o: 

• § 24 odst. 4 zákona o Policii ČR, který je vykazován jako provedení: 

o článku 3 odst. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v 
trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu 
a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími 
osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody a 

o článku 4 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním 
řízení; 

• § 44 zákona o Policii ČR, který je vykazován jako provedení: 

o čl. 19 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU 
ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a 
pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV; 

• § 50 zákona o Policii ČR, který je vykazován jako provedení: 

o čl. 12 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU 
ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti 
němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 
Rady 2002/629/SVV a 

o čl. 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 
25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, 
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podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV; 

• § 87 zákona o Policii ČR, který je vykazován jako provedení: 

o čl. 14 odst. 1 a čl. 14 odst. 2 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 
23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji 
proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti; 

• § 11 trestního řádu, který je vykazován jako provedení: 

o čl. 4 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze 
dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z 
trestné činnosti v Evropské unii; 

• § 89 a § 89 odst. 3 trestního řádu, které jsou vykazován jako provedení: 

o čl. 5 odst. 2 rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV ze dne 30. 
listopadu 2009 o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb 
provádějících laboratorní činnosti a 

o čl. 7 odst. 1 a čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé 
aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení 
před soudem; 

• § 158e trestního řádu, který je vykazován jako provedení: 

o čl. 9 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze 
dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a 
o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2002/629/SVV; 

o čl. 15 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU 
ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a 
pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se 
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nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV a 

o čl. 20 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění 
rozhodnutí Rady 2005/671/SVV; 

• § 160 odst. 1 trestního řádu, který je vykazován jako provedení: 

o čl. 3 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním 
řízení; 

• § 350b trestního řádu, který je vykazován jako provedení: 

o čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a 
postupech v členských státech při navracení neoprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích zemí a 

•  § 80 trestního zákoníku, který je vykazován jako provedení: 

o čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 
2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních 
příslušníků třetích zemí a 

o čl. 27 a 28 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze 
dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných 
příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských 
států. 

Uvedené změny by měly být též reflektovány v důvodové zprávě. 

OKOM 
Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Akceptováno částečně. 

U těch ustanovení, která identifikuje 
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Předkladatel v důvodové zprávě zmiňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných 
příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně 
nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 
72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS 
a 93/96/EHS, směrnici Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním 
postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími 
rezidenty 2003/109 a Listinu základních práv Evropské unie. 

Podle našeho názoru se ale návrhu týkají ještě další níže uvedené směrnice, 
konkrétně 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 
2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a 
proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2004/68/SVV, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 
2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být 
přítomen při trestním řízení před soudem, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. 
prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o 
ochranných známkách, a 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 
2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní 
ochrany. 

předkladatel jako implementační k 
předpisům Evropské unie, bude návrh 
doplněn v souladu s Legislativními 
pravidly vlády a příslušnou metodikou. 

Vyjádření k vypořádání: 

OKOM s předloženým návrhem 
vypořádání souhlasí a považuje 
všechny své připomínky za 
vypořádané. 

OKOM 
K § 44 zákona o Policii ČR 

Jsme toho názoru, že § 44 představuje retranspozici čl. 19 odst. 1 směrnice 
Akceptováno. 
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2011/93/EU. Je nutno ji vykázat a v tomto smyslu doplnit důvodovou zprávu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Ustanovení bude vykázáno ve srovnávací 
tabulce. Nedochází k věcným změnám 
implementace. 

Vyjádření k vypořádání: 

OKOM s předloženým návrhem 
vypořádání souhlasí a považuje 
všechny své připomínky za 
vypořádané. 

OKOM 
K § 54 zákona o Policii ČR 

Máme za to, že § 54 je v současném znění v rozporu s čl. 5 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé 
aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem. 
Ten umožnuje použití pout výhradně na situace, kdy je nezbytné z důvodů daných 
konkrétním případem a pokud je cílem tohoto opatření zajistit bezpečnost nebo 
zabránit podezřelé nebo obviněné osobě, aby uprchla či navazovala kontakt se 
třetími osobami. Zejména obecný požadavek na ochranu veřejného pořádku se jeví 
být širší než možnosti, které stanoví tato směrnice. 

Ustanovení § 54 požadujeme v uvedeném upravit tak, aby odráželo požadavky 
směrnice. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Ustanovení § 54 zákona o policii má širší 
působnost než jen ochranu práv osob 
v rámci trestního procesu. Ustanovení je 
nutné vykládat v souladu s obecnými 
úkoly policie, jak je vymezuje § 2 zákona 
o policii. Ochrana veřejného pořádku je 
jedním ze základních úkolů policie a 
donucovací prostředky jsou jedním 
z důležitých nástrojů k plnění těchto 
úkolů.  

Jsme tedy toho názoru, že omezená 
daná směrnicí se na § 54 nevztahují.   

Vyjádření k vypořádání: 

OKOM s předloženým návrhem 
vypořádání souhlasí a považuje 
všechny své připomínky za 
vypořádané. 

OKOM 
K § 79 zákona o Policii ČR Akceptováno. 
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Máme za to, že návrhem dochází k transpozici čl. 10 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV. Je nutno jej vykázat a v tomto smyslu doplnit důvodovou zprávu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Ustanovení bude vykázáno ve srovnávací 
tabulce. Nedochází k věcným změnám 
implementace. 

Vyjádření k vypořádání: 

OKOM s předloženým návrhem 
vypořádání souhlasí a považuje 
všechny své připomínky za 
vypořádané. 

OKOM 
K § 87 zákona o Policii ČR 

Máme pochybnosti o slučitelnosti § 87 s čl. 4 odst. 1 písm. e) a čl. 5 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za 
účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu 
trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV. Jak jsou zajištěny přiměřené lhůty pro výmaz osobních údajů nebo 
pro pravidelný přezkum potřeby uložení osobních údajů? Požadujeme vysvětlit a 
v uvedeném smyslu upravit důvodovou zprávu nebo text předmětného ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Jde patrně o námitky k § 87 odst. 1, byť 
se v předkládané novelizaci nemění. 
Změnou je pouze doplnění odstavce 2. 
Čl. 4(1)(e) a čl. 5 směrnice 2016/680 
vyžadují uchování osobních údajů je po 
nezbytnou dobu a pravidelný přezkum 
jejich potřebnosti. K jejich transpozici 
slouží § 25 odst. 1 písm. c) zákona 
110/2019 Sb., a dále též § 82 odst. 1 
zákona o policii, který stanoví tříletou 
obecnou přezkumnou lhůtu. Konkrétní 
postup přezkumu je stanoven rozkazy 
policejního prezidenta. V § 87 odst. 1 se 
upřesňují některé případy, kdy jsou 
obecně osobní údaje dále potřebné k 
plnění úkolů policie a ta je nevymaže. 
Jinými slovy, za potřebné se osobní údaje 
považují, pokud jsou dále využívány k 
účelům podle směrnice (zásada procesní 
ekonomie), pokud jsou součástí 
procesního, tj. spisového materiálu 
(zásada právní jistoty) nebo v některých 
případech, pokud jde o pohřešovanou 
nebo hledanou osobu. Trvání těchto 
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skutečností pak musí policie zvážit při 
dalším prověřování potřebnosti osobních 
údajů. Čl. 4(1)(e) ani čl. 5 směrnice 
nestanoví nějakou maximální dobu 
uchování údajů, takže je tímto způsobem 
neporušujeme. V odst. 2 se doba 
uchování logů a informací o předáních do 
třetích zemí stanoví na 3 roky, což je v 
souladu s obecnou lhůtou přezkumu 
potřebnosti i s obecnými požadavky 
dozorového úřadu na účinnost provádění 
kontrol. 
Ustanovení bude vykázáno ve srovnávací 
tabulce. Nedochází k věcným změnám 
implementace. 

Vyjádření k vypořádání: 

OKOM s předloženým návrhem 
vypořádání souhlasí a považuje 
všechny své připomínky za 
vypořádané. 

OKOM 
K § 99 odst. 1 písm. d) zákona o Policii ČR 

Domníváme se, že nově přidávané ustanovení § 99 odst. 1 písm. d) je nepřímou 
novelou zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Máme pochybnosti o 
slučitelnosti daného ustanovení s § 4 odst. 1 uvedeného zákona, který je 
transpozicí čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských 
států o ochranných známkách. Vztah návrhu k této směrnici požadujeme vyjasnit a 
doplnit důvodovou zprávu, nebo návrh upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 

Ustanovení je z návrhu vypuštěno. 

Vyjádření k vypořádání: 

OKOM s předloženým návrhem 
vypořádání souhlasí a považuje 
všechny své připomínky za 
vypořádané. 
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OKOM 
K § 158e odst. 7 trestního řádu 

Požadujeme doplnit odůvodnění dikce vkládaného § 158e odst. 7, zejména 
požadujeme vysvětlit, z jakého důvodu byly do návrhu zařazeny některé trestné 
činy s nižší trestní sazbou, než mají jiné trestné činy, které jsou implementační, 
např. t. č. zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 trestního zákoníku. 

Za řešení kompatibilní s unijním právem bychom považovali buď trestné činy odlišit 
stanovením trestní sazby, neboť ta určuje hierarchii závažnosti trestných činů, nebo 
do ustanovení zařadit i takové implementační trestné činy, které svou závažností 
odpovídají činům navrženým v tomto ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Důvodová zpráva 
doplněna. 

Jak plyne z důvodové zprávy, současná 
legislativní konstrukce beztrestnosti 
agenta, která pracuje s metodou 
pozitivního výčtu trestných činů, za jejichž 
spáchání není agent trestný, s sebou 
nese řadu negativ, mj. ve svém důsledku 
nutí agenta, aby při odhalování 
nejzávažnější trestné činnosti spoléhal na 
právní instituty, jakými jsou krajní nouze 
nebo přípustné riziko, což je v rozporu se 
zájmem společnosti na potírání trestné 
činnosti i v rozporu s požadavky 
na bezpečnost agenta. Nízká míra právní 
jistoty agenta může v konečném 
důsledku vést k tomu, že některé skutky 
nebudou odhaleny. Ke zvýšení právní 
jistoty příslušníků plnících úlohu agentů 
byla mj. navržena změna v přístupu 
k otázce jejich beztrestnosti – 
navrhované ustanovení § 158e odst. 7 
trestního řádu nahrazuje dosavadní 
beztrestnost agenta výjimkou ze zásady 
legality, pro jejíž uplatnění ale musejí být 
splněny podmínky uvedené v návětí 
tohoto ustanovení (pozitivní podmínka) a 
zároveň zde nesmí být žádná z okolností 
uvedených v písmenech a) až d), které 
představují negativní podmínky. 

Jednou z těchto negativních podmínek je 
i výčet trestných činů, za které bude 
agent postižitelný vždy, nebude-li mu 
svědčit některá z obecných okolností 
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vylučujících protiprávnost; výčet trestných 
činů, za které bude agent stíhán vždy, je 
inspirován slovenskou právní úpravou, 
přičemž trestné činy, jejichž objektem je 
život nebo zdraví a trestné činy 
poruchové, které jsou spojeny se zvlášť 
závažným následkem [viz písm. b)] 
nebyly na rozdíl od slovenské právní 
úpravy do výčtu zahrnuty, neboť by to 
bylo nadbytečné. 

Typová závažnost trestných činů 
vyjádřena jejich trestní sazbou je jako 
určující kritérium nevyhovující, neboť 
nevystihuje podstatu věci (vymezit, ve 
kterých případech zájem státu na činnosti 
agenta v trestním řízení převyšuje zájem 
na postihu jím spáchaného jednání), 
kromě toho by došlo k zcela rapidnímu 
rozšíření tohoto okruhu trestných činů, 
u kterých by byla dána trestnost agenta, 
a to i v porovnání s dnešním právním 
stavem.   

Ostatně i zmiňovaný § 193 je uveden již 
dnes ve výčtu trestných činů, pro jejichž 
spáchání je agent beztrestný. Oproti 
současné úpravě nicméně i v případě 
tohoto trestného činu musí být – pro 
nestíhatelnost agenta – bude nutné, aby 
policista splnil i další podmínky uvedené 
v § 158e odst. 7 písm. b) až d).  

Důvodová zpráva bude rozšířena. 

Vyjádření k vypořádání: 
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OKOM s předloženým návrhem 
vypořádání souhlasí a považuje 
všechny své připomínky za 
vypořádané. 

OKOM 
K § 350b odst. 4 trestního řádu 

Předkladatel v rámci důvodové zprávy správně konstatuje v situaci, kdy je podána 
žádost o udělení mezinárodní ochrany, návaznost výkonu trestu vyhoštění na 
procedurální směrnici, tj. směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU, 
která upravuje právo žadatele o mezinárodní ochranu setrvat v členském státě EU. 
Konkrétně je úprava stanovena v čl. 9 a čl. 41 procedurální směrnice, resp. čl. 46 
odst. 5 až 8. 

Z práva setrvat v členském státě za účelem řízení do doby, než příslušný orgán 
vydá rozhodnutí v prvním stupni, je možno stanovit výjimky – viz čl. 9 odst. 2 
směrnice. Zaprvé, učinil-li žadatel následnou žádost dle čl. 41 téže směrnice. 
Zadruhé, pokud je žadatel předáván/vydáván na základě závazků podle 
evropského zatýkacího rozkazu či z jiných důvodů jinému členskému státu nebo 
třetí zemi či mezinárodnímu trestnímu soudu či tribunálu. Žádáme, aby předkladatel 
potvrdil, že prostřednictvím navržené formulace, kdy nově nebude odkládán výkon 
trestu vyhoštění v případech, kdy žadatel není dle zákona o azylu oprávněn setrvat 
na území ČR, dojde pouze k přizpůsobení se případům aprobovaných směrnicí, tj. 
že pojem „není oprávněn setrvat na území ČR“ neumožňuje podřadit také případy 
jiné než dva výše zmíněné. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Navrhovaná úprava právě cílí na řádné 
promítnutí požadavků tzv. procedurální 
směrnice, provedené v zákoně o azylu, 
když dosavadní formulaci nahrazuje 
odkazem na zákon o azylu (konkrétně 
pak jde § 3d tohoto zákona).  Jak plyne z 
platného a účinného znění tohoto 
ustanovení, lze potvrdit, že se jedná 
o v připomínce uvedené výjimky (jak je 
zmíněno i v důvodové zprávě). 
Nedochází k věcným změnám 
implementace. 

Vyjádření k vypořádání: 

OKOM s předloženým návrhem 
vypořádání souhlasí a považuje 
všechny své připomínky za 
vypořádané. 

OKOM 
K § 80 trestního zákoníku 

Ustanovení odst. 3 písm. c) a f) je potřeba vykázat jako implementační. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude vykázáno ve srovnávací 
tabulce. Nedochází k věcným změnám 
implementace. 

Vyjádření k vypořádání: 
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OKOM s předloženým návrhem 
vypořádání souhlasí a považuje 
všechny své připomínky za 
vypořádané. 

KVOP 

Mgr. Barbora 
Zavřelová 
(542 542 366, 
zavrelova@oc
hrance.cz) 

OBECNÁ PŘIPOMÍNKA (K ČÁSTI DRUHÉ A PÁTÉ) 
S navrhovanými změnami trestního řádu a trestního zákona souhlasím, upozorňuji 
ale, že nejsou dostatečné. Opakovaně jsem upozornila, že tyto předpisy nejsou 
v otázce trestu vyhoštění občanů EU a osob bez státní příslušnosti v souladu 
s právem EU, resp. mezinárodní úmluvou, kterou je Česká republika vázána. 
Navzdory příslibu nápravy od Ministerstva spravedlnosti (pro podrobnosti viz 
průvodní dopis k těmto připomínkám) ani současný návrh zákona situaci neřeší. 
Proto navrhuji jej rozšířit nad jeho rámec tak, aby došlo k nápravě. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Ze strany MSp byla přislíbena toliko 
diskuze nad požadovanými připomínkami 
KVOP a jejich projednání, což se také 
stalo, jak ostatně vyplývá i z průvodního 
dopisu, na který KVOP ve své obecné 
připomínce odkazuje. V rozsahu, v jakém 
se podařilo nalézt shodu, byla 
vypracována novelizace trestního 
zákoníku a trestního řádu, která je 
předmětem těchto připomínek. Přislíbeno 
nebylo přijetí těchto návrhů bez dalšího, 
jak snad může z této připomínky vyplývat. 

Vyjádření k vypořádání: 

KVOP souhlasí s vypořádáním. 

KVOP 

 

K části druhé (změna trestního řádu) 
K bodu 14 (§ 350h odst. 4) 
S předloženou úpravou souhlasím. Navrhuji ji však doplnit tak, aby ustanovení 
obsahovalo plnou transpozici čl. 32 směrnice 2004/38/ES1. Podle tohoto 
ustanovení směrnice mohou „[o]soby, kterým byl zakázán pobyt z důvodu veřejného 
pořádku nebo veřejné bezpečnosti, po uplynutí přiměřené lhůty, která závisí 

Vysvětleno. 

V rámci projednávání změn navržených 
ze strany KVOP, došlo k neshodě v tom, 
zda se čl. 32 směrnice 2004/38/ES 
vztahuje i na trestní vyhoštění, přičemž 

 
1 
 �  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat 
a pobývat na území členských států. 
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na okolnostech, avšak nejdéle po uplynutí tří let od vykonání pravomocného 
rozhodnutí o zákazu pobytu přijatého v souladu s právem Společenství, podat 
žádost o zrušení zákazu pobytu odůvodněnou skutečnostmi nasvědčujícími tomu, 
že došlo k podstatné změně okolností, kterými bylo rozhodnutí o zákazu pobytu 
odůvodněno. Dotyčný stát o této žádosti rozhodne do šesti měsíců od jejího 
podání.“ (důraz doplněn) 
Trestní řád v § 350h odst. 4 stanoví, že „[o]d 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.“ Druhá věta citovaného 
ustanovení čl. 32 směrnice však není transponována. 
Navrhuji proto v § 350h odst. 4 za větu doplňovanou předkladatelem vložit další 
větu následujícího znění: 
„O žádosti občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka soud rozhodne 
do šesti měsíců od jejího podání.“ 
Tato připomínka je zásadní.  

tento spor nebyl uspokojivě vyřešen. Bez 
ohledu na tyto odlišné názory však bylo 
ze strany Msp vysvětleno, že způsob, 
jakým § 350h odst. 4 TŘ upravuje 
upuštění od výkonu trestu tohoto 
ustanovení, je pro jeho adresáty ještě 
příznivější než v případě směrnice, neboť 
se: 

a) vztahuje na všechny osoby, kterým byl 
trest vyhoštění uložen, nikoli pouze na 
občany EU nebo jejich rodinné 
příslušníky (osobní působnost směrnice), 

b) rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu 
vyhoštění soud činí i bez návrhu či 
žádosti tedy ex officio s možností 
odsouzeného podat podnět k takovému 
rozhodnutí, 

c) ustanovení § 350h odst. 4 TŘ není 
navázáno na žádnou lhůtu, která musí 
uplynout, aby mohlo dojít k upuštění od 
výkonu trestu, jako je tomu u čl. 32 
směrnice 2004/38/ES. Nehledě na spory 
ohledně implementace čl. 32 směrnice 
2004/38/ES je v tomto smyslu 
nadbytečné uvažovat o šestiměsíční (či 
jiné) lhůtě, a to ze dvou důvodů. Zaprvé, 
soud musí jednat vždy bez zbytečného 
odkladu (§ 2 odst. 4 TŘ). Zadruhé 
směrnice 2004/38/ES tuto lhůtu váže 
na podání žádosti, která ale dle české 
úpravy ani není podávána ze strany 
odsouzeného, neboť soud zde rozhoduje 
z úřední povinnosti (nelze tak na tuto 
žádost ani vázat šestiměsíční lhůtu pro 
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rozhodnutí soudu). 

Kdyby byl čl. 32 směrnice 2004/38/ES 
hypoteticky do ustanovení § 350h odst. 4 
TŘ promítnut, došlo by tak ke zhoršení 
stávajícího stavu pro všechny osoby, 
anebo (při zohlednění, že směrnice se 
týká pouze občanů EU, resp. jejich 
rodinných příslušníků) k paradoxní 
situaci, kdy by pro ně platily přísnější 
podmínky pro odložení trestu vyhoštění 
než pro ostatní osoby (uplynutí přiměřené 
lhůty a to až tříleté, a nutnost podat 
žádost).  

Vyjádření k vypořádání: 

KVOP souhlasí s vypořádáním. 

KVOP 

 

V této souvislosti zároveň upozorňuji na nepřesnou transpozici čl. 33 odst. 2 
směrnice 2004/38/ES, podle kterého „Je-li rozhodnutí o vyhoštění uvedené 
v odstavci 1 vykonáváno více jak 2 roky po jeho vydání, prověří členský stát, zda 
dotyčná osoba stále a skutečně představuje ohrožení veřejného pořádku a veřejné 
bezpečnosti, a posoudí, zda od vydání rozhodnutí o vyhoštění nedošlo k podstatné 
změně okolností.“ 
Navrhuji proto upravit také § 350g takto: 
„Nebyl-li občan Evropské unie anebo jeho rodinný příslušník bez ohledu na státní 
příslušnost vyhoštěn do dvou let od pravomocného uložení trestu vyhoštění, 
předseda senátu ověří, zda nenastaly skutečnosti, pro které trest vyhoštění nelze 
uložit, zda dotyčná osoba stále a skutečně představuje ohrožení veřejného pořádku 
a veřejné bezpečnosti, a posoudí, zda od vydání rozhodnutí o vyhoštění nedošlo 
k podstatné změně okolností.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Opět jde o dlouhodobě diskutovaný 
problém spočívající v odlišném nazírání 
na to, v jakých případech by se mělo 
přistupovat ke změně právní úpravy.  

Připomínka KVOP požaduje vypuštění 
ustálené a v trestním právu užívané 
formulace „zda nenastaly skutečnosti, pro 
které trest vyhoštění nelze uložit“, která 
odkazuje na § 80 odst. 1 ve spojení s 
odst. 3 TZ. Znění § 80 odst. 1 TZ pak 
stanovuje pozitivní podmínky, za kterých 
je možné trest vyhoštění uložit 
(„vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo 
majetku, anebo jiný obecný zájem“), 
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znění § 80 odst. 3 TZ pak stanoví 
podmínky negativní [včetně nově 
upravovaného písmene c), kde půjde o 
podmínku, že trest vyhoštění nesmí 
představovat „nepřiměřený zásah do 
soukromého a rodinného života 
pachatele“]. V potaz je vždy nutné brát 
všechny podmínky pro uložení trestu 
vyhoštění v souhrnu (k tomu viz nález 
Ústavního soudu - senátu ze dne 15. 
9.2015, sp. zn. III. ÚS 2288/15 – 2).  

Tyto pozitivní i negativní podmínky pro 
uložení trestu vyhoštění pak zcela 
odpovídají smyslu a účelu směrnice 
(konkrétně čl. 33 odst. 2 směrnice).  Není 
třeba a standardně se to ani neděje, aby 
byly pojmy a termíny užívané 
sekundárním právem EU bez dalšího 
vztaženy do vnitrostátní právní úpravy 
bez ohledu na jí zaužívané formulace. Je 
tak nutné i odmítnout argumentaci, že 
nebudou-li do českého právního řádu 
takto doslovně převzaty formulace ze 
směrnice, nebude řádné implementaci 
evropských dokumentů učiněno za dost. 
Navrhovaná formulace by pro aplikační 
praxi i pro adresáty dané normy neměla 
absolutně žádný přínos, když by soudy 
toto spojení s největší pravděpodobností 
vykládaly stejně jako doposud. Naopak, 
došlo by spíše k výkladovým 
pochybnostem, z jakého důvodu se 
zákonodárce rozhodl zaužívanou 
formulaci změnit a co z takové změny 
vyplývá. 
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Vyjádření k vypořádání: 

KVOP souhlasí s vypořádáním. 

KVOP 

 

K části páté (změna trestního zákoníku) 
K bodu 1 (§ 80 odst. 3) 
S navrhovanou změnou v § 80 odst. 3 písm. c) a f) souhlasím. Navíc upozorňuji, že 
i po těchto změnách úprava podmínek uložení trestu vyhoštění ve vztahu 
k občanům EU a jejich rodinným příslušníkům nebude odpovídat omezením 
vyplývajícím z čl. 27 a čl. 28 odst. 1 směrnice 2004/38/ES. Navrhuji upravit 
ustanovení tak, aby byla nepřesnost v transpozici odstraněna. 
Čl. 28 odst. 1 směrnice 2004/38/ES se vztahuje obecně na všechny občany EU 
a jejich rodinné příslušníky pobývající na území jiného členského státu EU 
v souladu se směrnicí, bez ohledu na to, zda se jedná o osoby pobývající na území 
přechodně či trvale.2 V následujících dvou odstavcích pak čl. 28 směrnice posiluje 
ochranu před vyhoštěním pro ty občany EU a jejich rodinné příslušníky, kteří 
pobývají v hostitelském členském státu delší dobu. 
Čl. 28 směrnice tak z hlediska přípustnosti uložení trestu vyhoštění vytváří celkem 
tři kategorie cizinců: 
(2) Občané EU a jejich rodinní příslušníci bez povolení k trvalému pobytu 

Na tyto osoby se vztahují obecná pravidla pro vyhoštění občanů EU a jejich 
rodinných příslušníků vymezená v čl. 28 odst. 1 směrnice. Ten stanoví, že občany 
EU a jejich rodinné příslušníky lze vyhostit pouze z důvodů veřejného pořádku nebo 
veřejné bezpečnosti. 
(3) Občané EU a jejich rodinní příslušníci, kteří mají právo trvalého pobytu 

Směrnice posiluje práva této skupiny občanů EU a jejich rodinných příslušníků 
a v čl. 28 odst. 2 stanoví, že hostitelský členský stát tyto osoby nesmí vyhostit, 
s výjimkou závažných důvodů týkajících se veřejného pořádku nebo veřejné 
bezpečnosti. 

Vysvětleno. 

Lze částečně odkázat na vyjádření 
k předchozí připomínce. Nad rámec výše 
uvedeného lze dále doplnit následující: 

Ministerstvo vnitra při implementaci 
směrnice 2004/38/ES (novela trestního 
zákona č. 161/2006 Sb.) vycházelo podle 
odůvodnění k této novele z toho, že 
požadavky čl. 28 odst. 1 této směrnice 
[na rozdíl od požadavků upravených v čl. 
28 odst. 2) a 3)] plně pokrývá ustanovení 
dnes zakotvené v § 80 odst. 1 ve spojení 
3 písm. c) TZ. S tímto se názorem se 
plně ztotožňujeme, přičemž nově 
navrhované znění § 80 odst. 3 písm. c) 
TZ tuto implementaci činí ještě 
jednoznačnější. 

Čl. 28 odst. 1 směrnice zní: „Před přijetím 
rozhodnutí o vyhoštění z důvodů 
veřejného pořádku nebo veřejné 
bezpečnosti vezme hostitelský členský 
stát v úvahu skutečnosti, jako je délka 
pobytu dotyčné osoby na jeho území, 
věk, zdravotní stav, rodinné a 
ekonomické poměry, společenská 

 
2 
 �  Blíže viz čl. 6 - 15 směrnice o svobodném pohybu. 
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(4) Občané EU, kteří měli posledních deset let pobyt v hostitelském členském 
státě, a nezletilí občané EU, kromě případů, kdy je vyhoštění v nejlepším zájmu 
dítěte 

Směrnice pro tuto kategorii osob vymezuje ještě přísnější podmínky pro uložení 
trestu vyhoštění a v čl. 28 odst. 3 stanoví, že hostitelský členský stát nesmí 
rozhodnout o vyhoštění těchto osob, s výjimkou naléhavých důvodů týkajících se 
veřejné bezpečnosti. 
Úprava v § 80 odst. 3 písm. e), f) a g) trestního zákoníku sice správně reaguje 
na druhou a třetí kategorii osob, nepamatuje však na první kategorii, tedy 
na občany EU a jejich rodinné příslušníky, kteří nemají na území České republiky 
povolení k trvalému pobytu. Těmto osobám však také lze uložit trest vyhoštění 
pouze omezeně, pokud by představovaly skutečnou a aktuální hrozbu pro veřejný 
pořádek nebo veřejnou bezpečnost ve smyslu směrnice o svobodném pohybu. 
Důvody veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti je přitom třeba vykládat jako 
autonomní pojmy práva EU, tedy ve všech členských státech EU jednotně, 
v souladu s jejich vymezením v čl. 27 směrnice o svobodném pohybu a judikaturou 
Soudního dvora EU. Podle čl. 27 odst. 2 směrnice musí být přijetí opatření 
k omezení práva vstupu a pobytu z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné 
bezpečnosti založeno „výlučně na osobním chování dotyčné osoby“, které musí 
představovat „skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení některého 
ze základních zájmů společnosti“. Podrobnější kritéria posouzení skutečné 
a aktuální hrozby pro veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost vymezuje 
výkladový materiál Komise ke směrnici3 a rovněž judikatura Soudního dvora EU.4 

Navrhuji proto vložit do § 80 odst. 3 nové písmeno e) následujícího znění: 

a kulturní integrace v hostitelském 
členském státě a intenzita vazeb na zemi 
původu.“. 

Nebude-li pachatel-cizinec (tedy i občan 
EU a jeho rodinný příslušník, který není 
občanem ČR) představovat skutečnou 
a aktuální hrozbu pro veřejný pořádek a 
veřejnou bezpečnost, nebude v prvé řadě 
splněna pozitivní podmínka dle § 80 odst. 
1 TZ nezbytná pro uložení trestu 
vyhoštění (nebude to vyžadovat zájem 
bezpečnosti lidí majetku anebo jiný 
obecný zájem). Již v takovém případě by 
trest vyhoštění nebylo možno uložit, bez 
ohledu na negativní podmínky v § 80 
odst. 3 TZ. Ty se stávají relevantními až 
tehdy, kdy jsou sice splněny podmínky 
z prvního odstavce, ale přesto zde 
existují důvody, kdy trest vyhoštění uložit 
nelze. Až tehdy by soud přistoupil (mimo 
jiné) k přezkumu toho, zda trest vyhoštění 
neuložit, neboť by v jeho důsledku došlo 
k nepřiměřenému zásahu do soukromého 
nebo rodinného života pachatele (srov. čl. 
28 odst. 1 směrnice 2004/38/ES - „vezme 
hostitelský členský stát v úvahu 

 
3 
 �  Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokynech pro lepší provádění a uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných 
příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (Text s významem pro EHP) [document pdf]. KOM(2009) 313, 2. 7. 2009, s. 10-12 [cit. 6. 3. 2015]. 
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0313&from=CS. (Dále jen „Sdělení Komise“). 
 
4 
 �  K požadavku aktuálnosti hrozby viz např. rozsudek Soudního dvora ze dne 27. 10. 1977, Bouchereau, 30/77. Podle něj pouhá existence dřívějšího trestního 
odsouzení není sama o sobě relevantní a je možné k ní přihlédnout pouze při posouzení toho, zda chování pachatele zakládá aktuální hrozbu pro společnost i v okamžiku 
rozhodování o vyhoštění. Dále viz rozsudek Soudního dvora ze dne 10. 7. 2008, Jipa, C-33/07. 
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„pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem bez ohledu 
na státní příslušnost, ledaže by představoval hrozbu pro veřejný pořádek nebo 
veřejnou bezpečnost,“ 
Dosavadní písmena e) až g) se označí jako písmena f) až h). 
Tato připomínka je zásadní.  

skutečnosti, jako je délka pobytu dotyčné 
osoby na jeho území, věk, zdravotní stav, 
rodinné a ekonomické poměry, 
společenská a kulturní integrace v 
hostitelském členském státě a intenzita 
vazeb na zemi původu“). 

Zaprvé, navrhované doplnění nového 
písmene e) tak v podstatě dubluje 
požadavek v trestním zákoníku již 
obsažený (§ 80 odst. 1 TZ), což je nejen 
zcela nadbytečná změna, ale navíc by 
kvůli této úpravě docházelo 
interpretačním pochybnostem, když by 
soud nejprve zjišťoval, zda vyžaduje 
uložení trestu vyhoštění bezpečnost lidí, 
majetku nebo jiný obecný zájem (§ 80 
odst. 1 TZ) a poté zjišťoval, zda pachatel 
představuje hrozbu pro veřejný pořádek 
nebo veřejnou bezpečnost [navrhovaný § 
80 odst. 1 písm. e) TZ], přičemž skutečný 
(nikoli terminologický) rozdíl mezi těmito 
kritérii není absolutně zřejmý (podle 
našeho názoru není žádný). Zadruhé, 
daná úprava by tak byla navíc (a zcela 
zbytečně) komplikovaná, když v části, 
kde čl. 28 odst. 1 směrnice 2004/38/ES 
vyzývá soud k posouzení kritérií týkající 
se rodinného a soukromého života by šlo 
o jinou (další) negativní podmínku 
vymezenou v § 80 odst. 1 písm. c) TZ. 
Jinými slovy, čl. 28 odst. 1 směrnice by 
byl promítnut ve dvou negativních 
podmínkách [nové znění § 80 odst. 3 
písm. c) a KVOP navrhované znění § 80 
odst. 3 písm. e)], přičemž druhé obsah 
druhého ustanovení by byla v TZ 
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uvedena duplicitně (§ 80 odst. 1 TZ). 

Důvodová zpráva doplněna ve smyslu, že 
čl. 28 odst. 1 směrnice o svobodném 
pohybu je transponován v § 80 odst. 1 ve 
spojení s navrhovaným novým 
zněním odst. 3 písm. c) trestního 
zákoníku. 

Vyjádření k vypořádání: 

KVOP souhlasí s vypořádáním. 

KVOP 

 

V této souvislosti zároveň upozorňuji, že trestní zákoník v § 80 odst. 2 v rozporu 
s bodem 27 odůvodnění směrnice 2004/38/ES a judikaturou SDEU umožňuje uložit 
občanu EU a jeho rodinnému příslušníkovi trest vyhoštění na dobu neurčitou.5 

Proto navrhuji upravit § 80 odst. 2 trestního zákoníku takto: 
„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, nejde-li o občana Evropské unie nebo jeho rodinného 
příslušníka, na dobu neurčitou.“ 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 

Bod odůvodnění 27 směrnice 
2004/38/ES, mimochodem nikterak 
právně závazný, zakazuje udělovat 
osobám, na které se tato směrnice 
vztahuje, doživotní zákazy pobytu na 
území, s tím, že vyhoštění občané EU a 
jejich rodinní příslušníci mohou podat po 
uplynutí přiměřené lhůty, nejpozději však 
po uplynutí tří let od vykonání konečného 
rozhodnutí o zákazu pobytu, novou 
žádost. Česká právní úprava odpovídá 
tím, že i v případě doživotně udělovaného 
trestu vyhoštění je možné od trestu 
vyhoštění nebo jeho zbytku upustit, 
pokud by nastaly okolnosti, pro které ho 

 
5 
 �  Odkaz na nepřípustnost doživotních zákazů pobytu v bodu 27 odůvodnění („V souladu s judikaturou Soudního dvora, která členským státům zakazuje 
udělovat osobám, na které se vztahuje tato směrnice, doživotní zákazy pobytu na jejich území“) vychází z rozsudku SDEU ve věci C-348/96 Calfa. V podrobnostech viz 
GUILD, E., PEERS, S., TOMKIN, J. The EU Citizenship Directive. A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 290. 
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nelze uložit (§ 350h odst. 4 TŘ). 
Vyhoštěné osoby pak mohou podat 
podnět k takovému rozhodnutí kdykoli. 

Zároveň je třeba říci, že Ústavní soud 
vybízí ke značné zdrženlivosti při 
ukládání trestu vyhoštění na dobu 
neurčitou (Nález Ústavního soudu - 
senátu ze dne 11. 6.2014, sp. zn. I. ÚS 
4503/12 – 1). Rovněž ani z judikatury 
SDEU nikterak neplyne absolutní zákaz 
ukládání trestu vyhoštění na dobu 
neurčitou. Dle případu C-348/96 Calfa, na 
který je v této souvislosti nejčastěji 
odkazováno, je nepřípustné pouze 
automatické doživotní vyhoštění spojené 
s odsouzením pro určité trestné činy bez 
diskreční pravomoci soudu. Taková 
úprava však není v žádném případě 
případ české právní úpravy (soud bere 
do úvahy podmínky uvedené v § 80 TZ, 
ale i v § 37 až 39 TZ). 

Vyjádření k vypořádání: 

KVOP souhlasí s vypořádáním. 

KVOP 

 

PŘIPOMÍNKY NAD RÁMEC ZMĚN NAVRŽENÝCH PŘEDKLÁDANOU NOVELOU 
K části první (změna zákona o Policii ČR) 
Návrh na změnu povinnosti dítěte hradit náklady svého převozu (k § 26 odst. 
4) 
Ustanovení § 26 odst. 4 zákona o Policii ČR upravuje úhradu nákladů za převoz 
zajištěných dětí v případě, kdy zákonný zástupce, opatrovník dítěte nebo zařízení, 
kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu nebo na základě souhlasu rodičů, 
nezajistí jeho odvoz sami. Platí, že v případech, kdy převoz zajišťuje policie, hradí 
její náklady převážené dítě, příp. jeho zákonný zástupce či opatrovník. Náklady 

Vysvětleno. 

Současná právní úprava je výsledkem 
kompromisu mezi MŠMT, soudy, Policií 
ČR a VOP, ujednaného v rámci novely 
zákona o výkonu ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy ve školských 
zařízeních a o preventivně výchovné péči 
ve školských zařízeních. Pokud by mělo 
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za policejní převozy v praxi dosahují řádově tisíců Kč za jeden převoz.  
Současná právní úprava svými důsledky umožňuje zadlužování dítěte. Rodiče 
často nemají na takovou úhradu peníze. Nemá-li ani dítě dostupné vlastní finanční 
prostředky (jak by tomu mohlo být ve zcela výjimečných případech) a neušetří-li 
na dluh z kapesného (což je málo pravděpodobné, zejména u větších dlužných 
částek), dochází k jeho zadlužování. Upozorňuji, že zákon ani nestanoví, že by 
náklady měla primárně hradit osoba, která má dítě svěřené do péče, nikoli samo 
dítě. 
Tuto právní úpravu považuji za nevhodnou dále z důvodu, že dítě, zákonný 
zástupce i opatrovník hradí náklady převozu i v případech, kdy dítě uteče ze 
zařízení. Koncept odpovědnosti za útěk dítěte je tak pojatý nelogicky. Za dítě 
v ústavní či ochranné výchově odpovídá zařízení, které má povinnost náležitého 
dohledu nad ním (není-li dítě zrovna na tzv. dovolence u svých rodičů či ve škole 
nebo na volnočasové aktivitě mimo zařízení). Povinnost hradit náklady za policejní 
převozy přesto tíží výlučně dítě a jeho zákonného zástupce (příp. opatrovníka). Lze 
přitom očekávat, že o útěky ze zařízení půjde ve většině případů, kdy policie zajistí 
nezletilého. Především v době po dosažení zletilosti a opuštění zařízení taková 
situace ještě více zhoršuje jeho už tak znevýhodněné sociální postavení a ztěžuje 
začátek nového života (zadlužování potom může být např. důvodem pro páchání 
trestné činnosti). 
Upozorňuji, že je navíc povinnost uhradit náklady převozu pojata nekoncepčně a 
bez legitimního důvodu znevýhodňuje osoby, které by měly hradit náklady převozu 
zajištěného dítěte. V ostatních případech, kdy policie osobu zajistí a následně jí 
poskytne převoz policejním vozem (např. osoba, které utekla z výkonu ústavního 
ochranného léčení), převážený podobnou povinnost nahradit náklady nemá. 
Nenacházím důvod, proč pouze dítě, resp. jeho zákonný zástupce či opatrovník, by 
měli hradit náklady na činnost policie jednající v rámci svých pravomocí a 
působnosti. 
Navrhuji proto v § 26 odst. 4 změnit větu třetí takto: 
„Ve výjimečných případech zajistí Policie převoz sama.“ 
Dále navrhuji v § 26 odst. 4 zrušit větu čtvrtou. 
Tato připomínka je zásadní. 

dojít ke změně ustanovení zákona o 
policii, muselo by ve věci nákladů 
vznikajících policii dojít též k úpravě 
zákona o výkonu ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy ve školských 
zařízeních a o preventivně výchovné péči 
ve školských zařízeních, aby bylo jasné, 
kdo tedy tyto náklady uhradí. V tomto 
směru jsme připraveni vést s MŠMT jako 
gestorem příslušné legislativy další 
diskusi, a to společně se zástupci policie 
a KVOP. 

Vyjádření k vypořádání: 
KVOP souhlasí s vypořádáním. 
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KVOP 

 

K části páté: změna trestního zákoníku 
Ukládání trestu vyhoštění osobám bez státní příslušnosti (k § 80 odst. 3) 
Podle § 80 odst. 3 písm. a) trestního zákoníku se trest vyhoštění neuloží, jestliže se 
nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele. Přestože by se mohlo zdát, že toto 
ustanovení upravuje situaci osob bez státní příslušnosti a má představovat úpravu 
zajišťující dodržení podmínek čl. 31 Úmluvy o právním postavení osob bez státní 
příslušnosti z roku 1954 (dále jen „Úmluva z roku 1954“)6 ve vztahu k trestu 
vyhoštění, v praxi tomu tak není. Jak totiž konstatoval Nejvyšší soud, „[z]jištění, že 
pachatel nemá žádnou státní příslušnost, nebrání uložení trestu vyhoštění. 
V takovém případě není dána překážka bránící uložení tohoto trestu uvedená v 
§ 80 odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, podle něhož soud trest vyhoštění neuloží, 
jestliže se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele, avšak je nutno zvážit 
vhodnost uložení tohoto druhu trestu.“7 

Přestože celkový počet osob bez státní příslušnosti na území České republiky není 
vysoký a je odhadován na několik tisíc, v praxi se ve vztahu k uložení trestu 
vyhoštění nejedná o natolik výjimečné případy. Problematice osob bez státní 
příslušnosti se dlouhodobě věnuji a podle mých poznatků se část těchto osob ocitá 
v koloběhu opakovaného ukládání správního vyhoštění, které však nemohou 
naplnit, neboť tyto osoby fakticky nemohou vycestovat (nemají doklady a není je 
kam vyhostit, neboť není stát, který by je přijal).8 Těmto osobám se často následně 

Vysvětleno. 

Pokud budeme uvažovat pouze o 
situacích, kdy je hodnověrně zjištěno, že 
osoba nemá žádnou státní příslušnost [je 
tedy apatridou a není možné aplikovat 
podmínku vymezenou v § 80 odst. 3 
písm. a) TZ], je nutné opětovně zdůraznit, 
že soud bude stále aplikovat § 80 odst. 1 
TZ. Bude tedy primárně posuzovat, zda 
trest vyhoštění této osoby bez státní 
příslušnosti vyžaduje bezpečnost lidí 
nebo majetku anebo jiný obecný zájem. 
Pokud tomu tak bude, soud bude muset 
dále zohlednit i tzv. negativní podmínky 
vymezené v § 80 odst. 3 TZ, z nichž 
některé mohou rovněž dopadat na 
apatridu (například zásah do soukromého 
nebo rodinného života 
pachatele=apatridy). Pokud žádná z 
těchto negativních podmínek nebude 

 
6 
 �  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/2004 Sb.m.s., o sjednání Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti. 
 
7 
 �  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2010, sp. zn. 6 Tdo 1457/2010, publ. pod č. 30/2011 Sb. NS. 
 
8 
 �  K obecnému problému protrahované administrativní a trestní detence za účelem vyhoštění, které jsou osoby bez státní příslušnosti vystavovány, existuje 
rovněž množství odborných materiálů. Srov. např. European Network on Statelessness. Protecting Stateless Persons from Arbitrary Detention. An Agenda for Change. 2017. 
Dostupné z: https://www.statelessness.eu/sites/www.statelessness.eu/files/attachments/resources/ENS_LockeInLimbo_Detention_Agenda_online.pdf. Dále např. UNHCR. 
Handbook on Protection of Stateless Persons. Geneva, 2014, odst. 112-115. Dostupné z: https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/04/CH-
UNHCR_Handbook-on-Protection-of-Stateless-Persons.pdf. Dále BLOOM, Bloom, Tendayi. Immigration Detention and Stateless Persons. Policy Report No. 02/03. 
Barcelona: United Nations University Institute on Globalization, Culture and Mobility (UNU-GCM), 2013. Dostupné z: 
https://i.unu.edu/media/gcm.unu.edu/publication/676/unu-gcm-policy-report-02-03-immigration-detention-and-stateless-persons.r.pdf.  
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ukládá i trest vyhoštění z důvodu maření rozhodnutí o správním vyhoštění a jsou 
umístěny do vyhošťovací vazby, kde stráví zpravidla maximální možnou zákonnou 
dobu. Poté soudy konstatují, že trest vyhoštění nebylo možné realizovat, osoba je 
propuštěna a výkon trestu vyhoštění je z tohoto důvodu přerušen. Ze své činnosti 
znám i případy, kdy byl osobám bez státní příslušnosti trest vyhoštění z důvodu 
maření rozhodnutí o správním vyhoštění uložen opakovaně, dokonce i třikrát či 
pětkrát.9 

Stávající právní úprava trestu vyhoštění v § 80 trestního zákoníku nepromítá 
závazky plynoucí z Úmluvy z roku 1954. Úmluva definuje v čl. 1 odst. 1 osobu bez 
státní příslušnosti jako osobu, kterou „žádný stát podle svých právních předpisů 
nepovažuje za svého občana.“10 Osobou bez státní příslušnosti se osoba stává již 
okamžikem splnění podmínek definice, nikoli až přiznáním postavení osoby bez 
státní příslušnosti.11 Úmluva ve svém čl. 31 stanoví, že smluvní státy osobu bez 
státní příslušnosti „nevyhostí, s výjimkou důvodů národní bezpečnosti nebo 
veřejného pořádku“. Vymezení této úpravy ve vztahu k osobám bez státní 
příslušnosti nicméně v § 80 trestního zákoníku chybí. 
Stejným nedostatkem trpí rovněž úprava správního vyhoštění v zákoně o pobytu 
cizinců. Ve vztahu k ní přitom Nejvyšší správní soud v rozsudku z dubna 2018 
konstatoval nesoulad s Úmluvou z roku 1954, která má aplikační přednost před 

dána, teprve poté bude moci soud v 
konkrétním případě trest vyhoštění uložit, 
přičemž Nejvyšší soud je i za těchto 
podmínek k vhodnosti ukládání takového 
trestu značně zdrženlivý (viz Usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2010, 
sp. zn. 6 Tdo 1457/2010, publikované 
pod č. 30/2011 Sb. NS).  

Opět nám tedy není zřejmé, v čem ČR 
nepromítá závazek plynoucí z Úmluvy z 
roku 1954, konkrétně v čem nepromítá čl. 
31 stanovící, že „Smluvní státy nevyhostí, 
s výjimkou důvodů národní bezpečnosti 
nebo veřejného pořádku, osoby bez 
státní příslušnosti oprávněně se zdržující 
na jejich území.“. 

Jde zřejmě o opětovné nedorozumění v 
tom ohledu, zda pojmy v TZ („bezpečnost 

 
9 
 �  V těchto konkrétních případech přitom byl dotyčným osobám bez státní příslušnosti za maření rozhodnutí o správním vyhoštění uložen kromě trestu 
vyhoštění i trest odnětí svobody (jednomu z cizinců na 10 měsíců a druhému na jeden rok). Srov. šetření vedená ochránkyní pod sp. zn. 5454/2017/VOP/LJ, 
5508/2017/VOP/LJ a 2959/2018/VOP/LJ. 
 
10 
 �  Při výkladu inkluzivní části definice je vhodné pracovat rovněž s některým z autentických jazykových znění Úmluvy. V angličtině tato definice zní „a person 
who is not considered as a national by any State under the operation of its law.“ Pojem „operation of its law“ totiž není v českém překladu úmluvy dostatečně promítnut, je 
nicméně klíčový pro vymezení nezbytnosti posouzení zahrnujícího nikoli pouze znění právní úpravy o státním občanství posuzované země, ale rovněž praxe (operation) 
jejího uplatňování. 
 
11 
 �  Podobně jako v případě Úmluvy o právním postavení uprchlíků tedy platí, že přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti je aktem deklaratorním, nikoli 
konstitutivním. Rozhodnutím o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti tak stát pouze osvědčuje naplnění těchto podmínek. Blíže srov. např. UNHCR. Handbook on 
Protection of Stateless Persons. Geneva, 2014, odst. 16. Dostupné z: https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/04/CH-UNHCR_Handbook-on-
Protection-of-Stateless-Persons.pdf. 
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zákonem, a dovodil tak nutnost přímé aplikace podmínek čl. 31 Úmluvy 
při rozhodování o vyhoštění osoby bez státní příslušnosti. Nejvyšší správní soud 
uvedl, že „před rozhodnutím o správním vyhoštění osoby bez státní příslušnosti 
musí správní orgán posoudit soulad tohoto opatření s Úmluvou o právním 
postavení osob bez státní příslušnosti, především s článkem 31 Úmluvy.“ Dospěl 
k závěru, že § 121 zákona o pobytu cizinců12 se při vyhošťování osoby bez státní 
příslušnosti „neaplikuje z důvodu odlišnosti od relevantních ustanovení Úmluvy 
o právním postavení osob bez státní příslušnosti, která má před tímto zákonem 
aplikační přednost.“13 Mimo jiné v návaznosti na tento nedávný rozsudek proto 
navrhuji napravit nedostatečné promítnutí závazků plynoucích z Úmluvy z roku 
1954 rovněž v oblasti trestu vyhoštění. 
V rámci rozhodování o uložení trestu vyhoštění mohou nastat dvě situace. První 
z nich je ta, kdy není jasné, jakou státní příslušnost osoba má. V tom případě se 
uplatní důvod znemožňující uložení trestu vyhoštění dle § 80 odst. 3 písm. a) 
trestního zákoníku, podle něhož soud trest vyhoštění neuloží, „jestliže se nepodařilo 
zjistit státní příslušnost pachatele“. 
V případě, že osoba je osobou bez státní příslušnosti, § 80 odst. 3 písm. a) 
trestního zákoníku se na ni s ohledem na dříve citované usnesení Nejvyššího 
soudu14 nevztahuje. Trestní zákoník přitom pro osoby bez státní příslušnosti 
nestanoví ani jiné omezení uložení trestu vyhoštění, přestože v souladu 
s mezinárodními závazky České republiky vyhoštění takové osoby podléhá 
podmínkám vymezeným v čl. 31 Úmluvy z roku 1954. Tyto podmínky by proto bylo 

lidí nebo majetku anebo jiný obecný 
zájem“) je možné vykládat ve smyslu 
terminologie Úmluvy („národní 
bezpečnost“, „veřejný pořádek“). Není tak 
zřejmé, jakou zvýšenou ochranu by 
navrhované doplnění § 80 odst. 3 TZ 
přineslo, když šíře těchto pojmů je 
taková, že si lze jen těžko představit 
jednání, kdy by určitá trestná činnost 
spadla do jedné skupiny a nikoli do 
druhé, zejména pokud dané pojmy mají 
interpretovat orgány téhož státu. Opět by 
tak došlo pouze k duplicitě dané úpravy, 
která by aplikační praxi žádnou změnu 
nepřinesla (spíše naopak, odkázat lze v 
této souvislosti na výkladové pochybnosti 
ohledně odlišných, byť obsahově 
totožných pojmů, zmíněné již při 
vypořádání jiné připomínky KVOP). 

Aniž bychom tak chtěli jakkoli 
relativizovat situaci těchto osob, kterou v 
připomínce popisujete, domníváme se, že 
§ 80 TZ je v tomto směru zcela 

 
12 
 �  Osob bez státní příslušnosti ve vztahu ke správnímu vyhoštění se specificky týká jen § 121 zákona o pobytu cizinců, který stanoví: „Vysloví-li jiný stát 
souhlas s přijetím osoby bez státního občanství, může být vyhoštěna na základě správního vyhoštění do tohoto státu.“ Toto ustanovení tak vymezuje pouze praktický aspekt 
realizace správního vyhoštění osoby bez státní příslušnosti, avšak nijak nereflektuje zvláštní úpravu důvodů a podmínek vyhoštění osob bez státní příslušnosti. 
 
13 
 �  Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 19.04.2018, č.j. 9 Azs 361/2017 – 33, publikován pod č. 3750/2018 Sb. NSS. 
 
14 
 �  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2010, sp. zn. 6 Tdo 1457/2010, publikované pod č. 30/2011 Sb. NS. 
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vhodné do § 80 trestního zákoníku doplnit. 

Proto navrhuji v § 80 odst. 3 trestního zákoníku na konci písmene f) [nově g)]15 
zrušit slovo „nebo“ a doplnit písmeno h) [nově i)]16, které zní: 

„pachatel je osobou bez státní příslušnosti, neshledá-li důvody veřejného pořádku 
nebo veřejné bezpečnosti.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

postačující, co do požadavků čl. 31 
předmětné Úmluvy. Jen na okraj lze 
uvést, že TZ je zde naopak mnohem 
vstřícnější, když bere v potaz i např. 
soukromý a rodinný život pachatele = 
apatridy a na rozdíl od Úmluvy rovněž 
nerozlišuje mezi oprávněností a 
neoprávněností pobytu pachatele (čl. 31 
Úmluvy se nevztahuje na osoby, které se 
na území daného státu zdržují 
neoprávněně). 

Vyjádření k vypořádání: 

KVOP souhlasí s vysvětlením. 

ČAK 
1. K BODU 4.:  
Navrhuje se bod 4 odstranit bez náhrady.  
Navrhovaný text tohoto ustanovení lze považovat za změnu velmi podstatnou, 
neboť významně rozšiřuje okruh důkazních pramenů získávaných za cenu zásahu 
do základních občanských práva ovšem bez toho, že by stanovil zákonné podmínky 
těchto zásahů. Jak patrno, zákonodárce upravuje definici toho, co lze použít jako 
důkaz ale ne to, jak smí být takový důkaz opatřen. To je dáno tím, že se mění 
trestní řád, ale ne právní předpisy, které upravují právě ono získávání těchto 
důkazních pramenů.  
Dopad tohoto uvolnění podmínek získávání důkazů je obecný ale kromě toho ještě 
navíc i specifický v případě ochrany důvěrnosti informací svěřovaných advokátovi. I 
zde se projevuje to, že běžné ochranné instrumenty jako v případě ustanovení § 88 

Neakceptováno. 

Připomínka ve svém úvodu konstatuje, že 
se rozšiřuje okruh důkazních pramenů 
bez toho, aby byly stanoveny zákonné 
podmínky těchto zásahů. Tomuto 
konstatování však nelze přisvědčit.  

Navrhovaná úprava naopak obsahuje 
celou řadu limitů vycházející ze zevrubné 
analýzy příslušných právních předpisů 
(zákona o zpravodajských službách ČR, 
zákona o BIS, zákona o VZ a z trestního 

 
15 
 �  Označení pododstavce závisí na tom, zda by současně došlo k vložení nového pododstavce označeného jako písmeno e), viz bod 4 připomínek. 
 
16 
 �  Označení pododstavce závisí na tom, zda by současně došlo k vložení nového pododstavce označeného jako písmeno e), viz bod 4 připomínek. 
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odst. 1 tr. řádu in fine anebo § 158d odst. 1 tr. řádu in fine.  
Návrh zřetelně ignoruje fakt, že nepoužitelnost důkazů získaných dle 
zpravodajských zákonů byla deklarována a současně jasně stvrzena i nálezem 
Ústavního soudu ze dne 29. 2. 2008 sp. zn. I. ÚS 3038/07, podle nějž je použití 
zmíněných důkazů, resp. informací získaných dle zpravodajských zákonů 
principiálně nepřijatelné. To z uvedeného nálezu vyplývá zcela jednoznačně. Nález 
hovoří o ústavních zárukách proti prolomení svobody soukromí, respektive 
zárukách svobody soukromí, hovoří o výjimečnosti tohoto prolomení. Například v 
odst. 26 uvádí: „Bylo by popřením principu právního státu, pokud by bylo možné 
záruky ústavnosti trestního řízení eliminovat (obejít aplikací zákonů o 
zpravodajských službách). Ústřední hodnotou naší obnovené ústavnosti jednotlivec 
nadaný základními právy a svobodami. Veřejný zájem (jakkoliv cenný), uplatňovaný 
obcházením trestního řádu, by mohl posloužit k faktickému popření těchto hodnot.“ 
Ústavní soud přitom vyšel z toho, že trestní řád pro případ potřeby zásahu do 
ústavních práv a svobod podezřelých či obviněných stanoví poměrně přísná 
pravidla povolování takovéhoto zásahu. Tím se dost značně liší od zákonů 
upravujících činnost zpravodajských služeb. Jak již namítnuto, na této „zdrojové“ 
úpravě se nic nemění, ale změnit by se měla možnost využití těchto informací.  
K tomu je třeba připomenout hned následující odst. 27, v němž je uvedeno: 
„Ústavní soud nepovažuje zákonodárcem dodržovanou diferenci mezi účely 
legitimujícími narušení soukromí za náhodnou či za důsledek opomenutí. Naopak. 
Spatřuje v ní záměr, jehož cílem je ochrana proti nebezpečné koncentraci moci 
(scientia potentia est - informace mají mocenský potenciál) a vytvoření pojistky proti 
jejímu zneužití [srov. i část pátou nálezu sp. zn. Pl. ÚS 7/02 ze dne 18. 6. 2002 (N 
78/26 SbNU 273; 349/2002 Sb.)]. Dělná spolupráce jednotlivých složek veřejné 
moci je jistě žádoucí. Jsou však sféry, kde je z hlediska ochrany ústavních hodnot 
nutno trvat na co možná nejpřísnějším oddělení.“ 
Právě Ústavní soudem akceptovanou diferenci se tedy novela pokouší odstranit, 
aniž by důvodová zpráva vysvětlovala, co tak zásadního se změnilo. Pouze se 
v návrhu uvádí, že podle současné právní úpravy nelze v trestním řízení použít 
informace získané zpravodajskými službami jako důkaz a pokud se nic nezmění, 
nebude možné žádné zpravodajské informace využít jako důkaz k trestním řízení, a 
to ani v případě, že budou obsahovat poznatky o závažné trestné činnosti 
představující vysoké bezpečnostní riziko. To ovšem není žádné novum, tím spíše 
pak ne změna oproti původnímu stavu. 

řádu), z judikatury ÚS, zejména pak 
z nálezu I. ÚS 3038/07, a z judikatury 
ESLP. To je ostatně patrné i z jejich velmi 
podrobného rozboru v DZ a RIA. Aniž by 
bylo na tomto místě možné tyto limity 
znovu všechny uvést, lze v konkrétní 
rovině zmínit alespoň nejdůležitější 
z nich: 

- umožňuje se důkazní využití 
v trestním řízení pouze těch 
informací, které jsou získané 
prostřednictvím použití 
zpravodajské techniky jako jen 
jednoho druhu zpravodajských 
prostředků (viz § 7 zákona o BIS 
a zákona o VZ), neboť právě 
způsob povolování, používání a 
kontroly zpravodajské techniky je 
srovnatelný s instituty v trestním 
řádu (srov. § 8 až § 12 zákona o 
BIS a zákona o VZ s § 88, § 88a, 
§ 158d a § 86 až 87c trestního 
řádu), 

- umožňuje se důkazní využití 
v trestním řízení pouze 
v případech, kdy tyto informace 
budou obsahovat skutečnosti 
významné pro trestní řízení a 
jejich zjištění jiným způsobem by 
bylo neúčinné či podstatně 
ztížené (např. odposlechy získané 
za neopakovatelných podmínek).  

Pokud nebudou splněny kumulativně 
všechny tyto požadavky, nebude možné 
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Nelze jistě přehlédnout, že v citovaném nálezu Ústavní soud (odst. 31) jakoby 
předjímal i  možnost změny či jiného pohledu na využitelnost informací, získaných 
zpravodajskými službami. ÚS uvádí (odst. 31), že v posuzovaném případě nečelila 
ČR bezprostřední hrozbě terorismu „…kvůli níž by snad bylo nutné široce prolomit 
ústavní garanci základních práv za účelem ochrany jiných statků.“ 
Jinými slovy, jakoby současně s poukazem na podstatu posuzované věci, která 
zřetelně neměla povahu terorismu či jakéhokoliv obdobného jednání, soud zcela 
nevylučoval možnost změnu pohledu na využitelnost informací získaných 
zpravodajskými službami. 
K tomuto náznaku možné akceptace změny je ovšem třeba uvést, že by snad 
přicházela v úvahu, kdyby bylo jednoznačně zřejmé, že celý současný 
mechanismus obranných či obraně represívních zákonných opatření 
nepostačuje.  
Podle současné úpravy mohou zpravodajské služby podle své úvahy informovat 
policii o svých zjištěních a lze předpokládat, že při vhodné organizaci je možno na 
takovou informaci reagovat v řádu hodin. Zpravodajským službám nepochybně 
zůstává zákonný prostor pro to, aby opatřovaly informace, které mohou vést k  
bezprostředním reakcím na bezprostředně hrozící útok, a současně iniciovat 
urychlené nasazení operativně pátracích prostředků, umožňujících současnými 
zákonnými postupy zajistit důkazy potřebné pro eventuální trestní stíhání. V tom 
nejkrajnějším případě by bylo možné uvažovat o tom, že důkaz či informace 
získané zpravodajskou službou by jako důkaz mohla sloužit jen v případě, že 
okamžitě nebylo možné postupovat dle § 158d  či jiného ustanovení trestního řádu 
a pouze s tím, že by šlo o informace použitelné jako důkazy shromážděné za dobu 
relativně krátkého časového úseku, například dvou dnů. Je naprosto vyloučeno, 
aby v takovémto časovém prostoru nebyl získán zákonný podklad pro realizaci 
důkazních postupů dle trestního řádu. 
Úprava umožňující použít informace získané zpravodajskými službami jako důkaz v 
trestním řízení, má i další negativní důsledky v podobě „vtažení“ zpravodajských 
služeb a jejich informací do trestního řízení. V současné době a v trestním řízení, 
které využívá jako důkazů záznamů telekomunikačního provozu nebo informací 
získaných operativně pátracími prostředky, zejména tzv. prostorovým odposlechem 
je běžné, že orgány činné v trestním řízení předkládají prameny důkazů, záznamy 
rozhovorů, ale následně jsou vyžadovány některé další záznamy, které nebyly 
předloženy, protože z pohledu policejního orgánu se nejeví jako zájmové, ale 

takové informace pro účely trestního 
řízení vůbec použít, resp. tyto informace 
budou označeny jako absolutně 
neúčinný, tedy nepoužitelný, důkaz. Dále 
v okamžiku, kdy tyto informace budou 
předány OČTŘ, uplatní se stejný zákonný 
režim jako je tomu u důkazů získaných 
od počátku dle ustanovení trestního řádu, 
tedy nebude se mezi nimi činit žádný 
rozdíl (např. v otázce zpětného 
informování, zpětného přezkumu 
zákonnosti, zničení apod.). 

V ostatních případech ke změnám 
zpravodajských předpisů nedošlo, neboť, 
jak již bylo výše uvedeno, je proces 
povolování, používání a kontroly 
zpravodajské techniky srovnatelný 
s příslušnými instituty upravenými 
v trestním řádu.  

2) Podle připomínkového místa se 
ignorují závěry výše uvedeného nálezu 
ÚS. Ani s tímto tvrzením nelze v žádném 
případě souhlasit, návrh zákona, resp. 
DZ a RIA se tomuto nálezu věnují velmi 
podrobně (viz str. 4 – 6 RIA a dále pak 
zohlednění jeho závěrů na str. 23 – 30 
RIA a str. 10 – 11 DZ). Předně, hlavním 
důvodem, proč v předmětné věci označil 
ÚS použití zpravodajských odposlechů za 
protiústavní, byla absence příslušné 
právní úpravy, když generální klauzule 
podle § 89 odst. 2 trestního řádu podle 
ÚS nepostačovala k odůvodnitelnosti 
použití takovýchto odposlechů pro účely 
trestního řízení. Tento důvod 
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později je tvrzeno, že zájmové být mohou. Typicky záznamy rozhovorů časově 
předcházejících nebo následujících záznamu, který je předkládán k důkazu atd. 
Nikoliv neběžné jsou také důkazy prováděné výslechem příslušníků útvaru 
zvláštních služeb o výsledcích či k výsledkům sledování a pod. Zejména v případě 
námitky, že ve věci došlo k tzv. policejní provokaci, či jinému porušení zákona, jsou 
sumárně řečeno podrobnému přezkumu podrobovány všechny operativní postupy 
policie, před zahájením trestního stíhání případně v rámci operativně pátracích 
úkonů. 
Navrhovaná úprava zcela zřetelně neřeší takovou situaci pro případ, že pramen 
důkazů bude pocházet z informací získaných zpravodajskými službami, například 
půjde o záznam komunikace, ať již telekomunikace nebo komunikace v určitém 
prostoru, ale z výše uvedených či obdobných důvodů bude vyžadován i nějaký další 
záznam, o němž bude tvrzeno, že nutně musel být pořízen, či jiný důkazní pramen, 
o němž bude tvrzeno totéž. 
Prameny důkazů pořizované postupem dle § 88 trestního řádu nebo § 158d 
trestního řádu jsou kromě jiného charakterizovány i způsobem jejich pořízení, který  
opatřením soudu, z něhož je kromě jiného patrno resp. musí být patrno, že nařízení 
nebo povolení takového postupu bylo vydáno za splnění zákonných podmínek. A je 
v podstatě přezkoumatelná zákonnost tohoto soudního postupu. Kromě jiného to 
ale i znamená, že z příslušného opatření je zřejmý důvod pro jeho vydání. Též je 
patrno i v jaké době bylo povolení či opatření vydáno, tedy od kdy mohl být důkaz 
získán a pro účely trestního řízení musí být ve smyslu § 88 a 158d trestního řádu 
opatřen příslušným protokolem. Obecněji řečeno, má-li být výsledek průlomu do 
soukromí občana, chráněného ústavními normami užit jako důkaz, musí být jeho 
získání realizováno velmi formalizovaným postupem. 
Nic z toho ovšem návrh novely neupravuje a v prvé řadě je třeba si položit otázku, 
zda bude příslušná zpravodajská služba ochotna doložit legálnost pořízení 
informací - záznamu předaného policií i příslušným rozhodnutím soudu, které 
mohlo být vydáno z důvodů, jež zpravodajská služba zveřejnit nechce. Takto 
nedoloženému pramenu důkazů bude jistě možno vytýkat, že byl pořízen již před 
dlouhou dobou, případně jde o montáž a bude možné jistě uplatňovat i celou řadu 
dalších výhrad. 
to je zřejmé, že by stát dostával do rukou velmi silný prostředek použitelný v 
krajním případě až k vydírání, v případě nikoliv krajním k jeho přímému zneužití.  
Záleželo by totiž jen na zmíněné zpravodajské službě, jestli usvědčující materiál 

nepoužitelnosti je předmětným 
legislativním návrhem naopak 
odstraňován. Nadto zmiňoval Ústavní 
soud i nutnost vyrovnat podmínky 
zasahování do soukromí u institutů podle 
trestního řádu a podle zpravodajských 
předpisů, aby v případě zpravodajské 
techniky nedocházelo k nižší garanci 
ochrany soukromí a nutnost zakázat 
jakoukoli ingerenci politického orgánu do 
procesu povolování zpravodajských 
informací. Tyto aspekty byly rovněž 
v předmětném návrhu respektovány 
a zohledněny (viz výše).  

Předkládaný materiál se dostatečně 
vypořádává i s námitkou odlišného účelu 
trestního řízení a činnosti zpravodajských 
služeb (viz str. 29 – 30 RIA). Smysl a cíl 
existence zpravodajských služeb a 
OČTŘ, resp. policejního orgánu je 
primárně stejný – zajišťování 
bezpečnosti, kdy jak zpravodajské služby, 
tak policejní orgán zabraňují různým 
bezpečnostním hrozbám či se zabývají 
jejich odstraněním. Obě tyto entity jsou 
pak oprávněny získávat pro naplnění 
tohoto cíle určité informace. Vzhledem 
k tomu, že zpravodajské služby nemají 
na rozdíl od policejního orgánu žádné 
výkonné pravomoci, jeví se jako zcela 
logické, když tyto své legálně získané 
informace za určitých striktně daných 
podmínek předají policejnímu orgánu 
k jeho využití. Dále je třeba zmínit, že 
okruh trestných činů, pro které se 
využitelnost zpravodajských informací 
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předloží nebo nepředloží policii ve formě použitelného důkazu, a tím osobě, které 
se tento materiál týká, přivodí nepochybně značné komplikace. 
Celá konstrukce zákonných důvodů pro to, aby informace získaná zpravodajskou 
službou mohla sloužit jako důkaz, vycházející z definování okruhu trestných činů, u 
nichž vedení trestního řízení legitimuje použití takových důkazů, předpokládá, že 
bude zcela jednoznačně ověřitelné splnění těchto formálních podmínek.  To ovšem 
může předpokládat relativně rozsáhlé prokazování počínající právě zmíněným 
soudním rozhodnutím soudce Vrchního soudu, jež ale nemusí mít všechny 
relevantní informace. 
Podmínkou použitelnosti informací získaných zpravodajskými službami jako důkazu 
je vedení trestního řízení. Tedy nikoliv trestní stíhání. Lze si velmi snadno představit 
situaci, kdy bude vedeno trestní řízení, tedy budou například prováděny odposlechy 
pro podezření přípravy teroristického trestného činu, ale přitom těmito odposlechy 
budou zjištěny informace použitelné jako důkaz pro řízení v úplně jiné věci, 
respektive pro trestní stíhání, pro skutek, který s uvedenými trestnými činy 
vyjmenovanými v navrhovaném odst. 3 § 89 nemá vůbec nic společného. Nicméně, 
striktně vzato půjde o důkaz ve věci, v níž je vedeno trestní řízení pro uvedené 
trestné činy, zatímco trestní stíhání bude vedeno pro úplně jiný trestný čin. Užitá 
formulace je tedy nevyhovující. 
Pokud již jde o jednotlivé skupiny trestných činů, u nichž by pouhé vedení trestního 
řízení legitimovalo použití informací získaných zpravodajskými službami jako 
důkazu, pak kategorie uvedené v bodech 1 až 4 Návrhu jsou jako definice jasné 
zcela. Podle ustanovení § 129 trestního zákoníku je organizovanou zločineckou 
skupinou společenství nejméně tří trestně odpovědných osob s vnitřní organizační 
strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné 
páchání úmyslné trestné činnosti. Organizovaná zločinecká skupina tedy může být 
založena za účelem provozování nejen vysoce nebezpečné trestné činnosti, ale i za 
účelem kapesních krádeží apod. Rozhodně nemusí zcela zákonitě jít o vážnou 
hrozbu jako v případě terorismu a v tomto případě, i kdyby nic jiného, nelze o 
využití informací získaných zpravodajskými službami jako důkazu pro prokázání 
této trestné činnosti uvažovat. 
Nad rámec výše uvedeného  Česká advokátní komora považuje za nutné zdůraznit, 
že principiálně je třeba veškeré snahy o pořizování záznamu a sledování 
komunikace mezi advokátem a klientem, mezi obhájcem a obviněným či 
obžalovaným odmítnout. Ochrana důvěrnosti je totiž základním prvkem celé stavby 

v trestním řízení umožňuje, je úzce 
navázána na působnost zpravodajských 
služeb vymezenou v § 5 zákona 
o zpravodajských službách (příkladmo 
ochrana demokratických základů, 
svrchovanosti, územní celistvosti ČR, 
ochrana významných ekonomických 
zájmů ČR, boj s organizovaným zločinem 
a terorismem apod.). 

Lze tedy shrnout, že nález ÚS rozhodně 
nezapovídá jakoukoli legislativní úpravu 
předmětné problematiky do budoucna 
(což ostatně ani činit nemůže), pouze 
rozhodl o nepoužitelnosti zpravodajských 
odposlechů v konkrétní kauze, přičemž 
v návaznosti na tuto konkrétní kauzu 
obecně upozornil na některé aspekty 
zásahů státní moci do práva na ochranu 
soukromí, které musí být zohledněny. 
Tyto aspekty navrhovaná právní úprava, 
jak vyplývá z výše uvedeného, zcela 
respektuje. 

3) Další okruh námitek směřuje 
k upřednostnění rychlého nasazení 
operativně pátracích prostředků 
upravených v trestním řádu, kdy použití 
zpravodajských informací tak nebude 
třeba. Je jistě možné souhlasit, že 
primární využití institutů trestního práva 
se jeví jako žádoucí, což ostatně vyplývá 
i ze subsidiarity dané úpravy [srov. 
navrhovaný § 89 odst. 3 písm. c): 
„informace, jejichž získání jiným 
způsobem by bylo neúčinné nebo 
podstatně ztížené“]. Zároveň z praxe 
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právního řádu a práva na spravedlivý proces. Smyslem důvěrnosti komunikace 
mezi klientem a advokátem je umožnit „poradit si sám se sebou“, kdy sám se sebou 
znamená poradit se kvalifikovaně, tedy s osobou k tomu ze zákona povolanou s 
právním profesionálem.  Jedná se o výsostné zachování zásady, že myslet si samo 
o sobě není a nesmí být protiprávní ani trestné, neboť neumožňuje jakékoli lidské 
bytosti přijmout rozhodnutí, které má dopady v právním a faktickém světě, ať už 
pozitivní či negativní. Právě to je jediným smyslem a základem existence důvěrnosti 
vztahu mezi advokátem a klientem. Zákonodárce všech demokratických států 
nepřipouští, aby docházelo ke kontrole myšlenek a kontrole úvah z hlediska postihů 
trestního práva. Jakákoli snaha o provádění této kontroly znamená vždy potenciální 
narušení prvního pilíře právního státu spočívající ve shora uvedeném. Nejen pro 
možnost, že se tak stane, a stane se tak určitě, ale i pro fakt, že zdánlivě chráněná 
komunikace s třetími nezájmovými osobami vždy podléhá narušení důvěrnosti 
komunikace vztahu advokáta a klienta. Protože bez možnosti seznámit se s jejím 
obsahem nelze říci, že tato komunikace je komunikací, která není podezřelá. 
Policejní orgán i soudy se tak stávají v podstatě soudci nad myšlením druhých lidí v 
době, kdy jsou rozhodující jejich myšlenky a nikoli činy. Obavy z možného 
nadržování trestným činům a přispívání k narušení právních norem jsou zcela liché. 
Česká advokátní komora zde zdůrazňuje ustanovení § 21 odst. 1 zák. o advokacii, 
dle něhož „advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o 
nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb“, tedy jedná se o 
povinnost výslovně státem uznanou, a současně ustanovení § 21 odst. 7, kdy 
povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložena povinnost překazit spáchání 
trestného činu. Tato vzájemná vyváženost povinnosti mlčenlivosti a ochrany zájmu 
společnosti je zjevná a zřejmá a naprosto odpovídající reflexi všech v zájmu 
společnosti. 
V této souvislosti je nutné připomenout, že sledovaná právní norma i zákon o 
advokacii jsou na stejné úrovni a nelze je vykládat ve vztazích vzájemné 
podřízenosti či nadřízenosti tak, že by mohlo docházet k zásahům do základním 
práv, které jsou garantovány příslušným ustanovením zákona o advokacii. Má-li 
zákonodárce za to, a obecně mají-li demokratické státy za to, že zákonnou 
povinnost mlčenlivosti advokáta nepovažují za nutnou pro existenci práva na 
spravedlivý proces, nechť tak vyjádří úpravou svých základních právních předpisů, 
ústav a listin základních práv a svobod, což se však nestalo.  
Je na místě zdůraznit, že sledovaná právní úprava týkající se odposlechu v 
advokátních kancelářích, připuštění důkazů získaných tajnými službami či řady 

zpravodajských služeb i OČTŘ vyplývá, 
že ne vždy je takovýto postup možný 
(zpravodajskou službou zaznamenaný 
odposlech učiněný za jedinečných 
okolností).  

4) Možnost zpravodajských služeb 
nevydat informace (ať již obecné 
poznatky podle současné právní úpravy, 
či komplexní informace podle navrhované 
právní úpravy), bude-li to odůvodňovat 
výhrada důležitého zájmu, není v žádném 
případě ničím novým. Není tak zřejmé, co 
se myslí velmi silným prohlášením 
připomínkového místa, že stát získává do 
ruky velmi silný prostředek použitelný 
k vydírání nebo k přímému zneužití. Byť 
nyní OČTŘ mohou informace získané 
zpravodajskými službami použít „jen“ jako 
iniciační prostředek k zahájení vlastního 
šetření, i zde by bylo možno 
argumentovat, že snad zpravodajské 
služby selektivně vybírají, které informace 
OČTŘ předloží za účelem někoho vydírat 
či poškodit. K takto silnému tvrzení tedy 
není jakýkoli objektivní důvod, přičemž je 
nezbytné se proti němu důrazně ohradit. 

5) Ohledně požadavku na doplnění 
dalšího záznamu, dokumentu či na 
pořízení jiného důkazního pramene 
(výslechu příslušníka zpravodajské 
služby) pro účely soudního vyhodnocení 
takového důkazu je opět nutné odmítnout 
tvrzení, že navrhovaná úprava takovou 
situaci „zcela zřetelně neřeší“. Zaprvé 
navrhovaný § 8 odst. 4, resp. 5 zákona o 
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obdobných jednotlivých dílčích kroků, je odůvodňovaná vždy snahou a bojem proti 
tzv. zvlášť závažné trestné činnosti a terorismu, jakkoliv jde o záminku. Žádná 
takováto nebezpečí však ve skutečnosti v tomto směru nehrozí a nelze ani 
očekávat, že by kdy v budoucnosti nastaly a že by zrovna tento způsob úpravy měl 
předejít jejich páchání a ohrožení společnosti.  
Z uvedeného důvodu je na místě tento novelizační bod z návrhu zcela 
vypustit.  
Tato připomínka je zásadní. 

zpravodajských službách ČR explicitně 
stanoví, co vše zpravodajské služby 
předají OČTŘ pro využití zpravodajských 
informací pro účely trestního řízení, které 
by uceleným způsobem měly zachycovat 
postup a zjištění zpravodajských služeb. 
V opačném případě bude taková 
informace neverifikovatelná, čímž se 
stává pravděpodobným, že soud nebude 
takové informaci přikládat velký význam, 
případně ji zcela odmítne. Tento režim se 
nijak nebude lišit od např. záznamů 
odposlechů získaných podle trestního 
řádu. Stejně jako je tomu již nyní, ani 
napříště nic nebrání výslechu příslušníka 
zpravodajské služby jako svědka 
v trestním řízení. 

6) Není zřejmé, co má připomínkové na 
mysli, když zmiňuje případ, kdy by byly 
prováděny odposlechy pro podezření 
přípravy teroristického trestného činu, 
v rámci kterých by byly zjištěny informace 
použitelné jako důkaz pro řízení v úplně 
jiné trestní věci (která by nijak 
nesouvisela s trestnými činy 
v navrhovaném § 89 odst. 3 trestního 
řádu). Podle našeho názoru jde zřejmě o 
nepochopení textu, když konstrukce 
navrhované úpravy se nebude v tomto 
ohledu nijak lišit od konstrukce právní 
úpravy odposlechů a záznamu 
telekomunikačního provozu podle § 88 a 
88a trestního řádu (kde je rovněž použit 
termín „trestní řízení“).  

7) K připomínce týkající se organizované 
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zločinecké skupiny lze konstatovat, že 
BIS kromě jiného má ve své působnosti 
rovněž zabezpečování informací týkající 
se organizovaného zločinu a terorismu [§ 
5 odst. 1 písm. e) zákona o 
zpravodajských službách ČR]. Je tedy jen 
logické, pokud se ve výčtu trestných činů 
objevuje trestný čin účasti na 
organizované zločinecké skupině (vedle 
trestných činů souvisejících 
s terorismem). K námitce, že 
organizovaný zločin nepředstavuje 
vážnou hrozbu, pokud se jedná o kapesní 
krádeže, lze uvést, že zpravodajské 
služby se budou z povahy věci zajímat 
o organizovanou činnost závažnějšího 
charakteru. Lze předpokládat, že o této 
organizování kapesních krádeží nebudou 
mít zpravodajské služby ani žádné 
informace, které by mohly OČTŘ předat. 
Na druhou stranu, pokud by takovými 
informacemi výjimečně disponovaly, není 
zřejmé, proč by je (při splnění všech 
podmínek) nemohly OČTŘ předat, 
vzhledem k závažnosti jakékoli 
organizované činnosti jako vyšší formy 
trestné činnosti několika pachatelů. 

8) Závěrečný výklad připomínkového 
místa ohledně komunikace mezi 
advokátem a klientem nijak nepřibližuje, 
v čem by navrhovaná úprava měla 
přispět ke zhoršení či obecně ke změně 
stávajícího stavu. V návrhu zákona je 
zcela explicitně uvedeno (a dále je to 
několikrát zdůrazněno i v DZ a RIA), že 
se zpravodajskou informací předanou pro 
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účely trestního řízení se bude od 
okamžiku jejího předání nakládat 
obdobně (tedy totožně) jako s informací 
získanou postupem dle trestního řádu. 
Výslovně je v této souvislosti zmíněna 
i komunikace obviněného s obhájcem, 
kdy se zde zcela uplatní pravidla 
obsažena v trestním řádu, tedy zničení a 
nepoužití takového důkazu (§ 88 odst. 1, 
§ 158d odst. 1) v trestním řízení. V tomto 
smyslu se tak navrhovaná úprava výše 
uvedené oblasti nijak nemění, ani s ní 
bezprostředně nesouvisí. 

Vyjádření k vypořádání: 

ČAK nesouhlasí s vypořádáním, avšak 
netrvá na rozporu, protože není 
oficiálním připomínkovým místem. 

ÚVČR – KLP 

Mgr. Jakub 
Machačka 
machacka.jak
ub@vlada.cz 

1. K části první, čl. I, bodu 3 (§ 34 odst. 1 písm. a) zákona o Policii ČR)  
Podle návrhu má být policista oprávněn vyzvat osobu k vydání věci nejen v řízení o 
přestupku, ale i v řízení o jednání, které má znaky přestupku. Tento pojem je však 
velmi neurčitý a nejasný a nedává tak představu o tom, co tímto jednáním vlastně 
má být a v jaké situaci má tedy policista své oprávnění využívat.  
Přestupek je podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
„společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně 
označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin“. Pokud 
tedy má jít o jednání se znaky přestupku, které není výslovně označeno za 
přestupek, musí jít o jednání, jehož znaky zákon nějak vymezuje (už proto, že by o 
tomto jednání mělo být vedeno řízení). Pak lze ovšem předpokládat, že zákon bude 
toto jednání i pojmenovávat (např. jako disciplinární delikt). Pokud má být policista 
oprávněn vyzvat osobu k vydání věci v takovémto případě, měl by zákon tyto 
případy jasně definovat. 
Požaduji tedy ustanovení dostatečně precizovat výčtem typů jednání, kdy by 

Akceptováno částečně. 

Pojem „jednání, které má znaky 
přestupku“ považujeme za poměrně 
ustálený, lze jej nalézt jak v zákoně o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich, tak zejména v zákoně o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů. 

Do důvodové zprávy bude doplněna 
bližší specifikace s odkazem na příslušná 
ustanovení právních předpisů.  

Vyjádření k vypořádání: 
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měl policista být oprávněn vyzvat osobu k vydání věci, anebo je vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Útvar s vypořádáním souhlasí. 

ÚVČR – KLP 

 

2. K části první, čl. I, bodu 7 (§ 39 odst. 1 a 2 zákona o Policii ČR) 
Policie ČR má mít podle důvodové zprávy nově možnost rušit v nezbytné míře 
provoz zařízení, sítí a služeb elektronických komunikací nejen při konkrétním úkolu, 
ale i za účelem výcviku. Již toto rozšíření lze vnímat poněkud problematicky, neboť 
rušení provozu zařízení, sítí a služeb elektronických komunikací může znamenat 
významný zásah do fungování moderní společnosti, včetně práv jako svoboda 
projevu, ochrana soukromí apod. Pokud bychom již akceptovali jeho umožnění za 
účelem výcviku, mělo by to být v zákoně jasně stanoveno a nikoliv jen 
prostřednictvím neurčitého pojmu „plnění úkolů Policie ČR“. 
V této souvislosti lze rovněž vnímat jako problematickou možnost neinformovat o 
rušení předem informační středisko Integrovaného záchranného systému a Český 
telekomunikační úřad, která opět není nijak omezena. Konstrukci utajeného rušení 
provozu zařízení, sítí a služeb elektronických komunikací za účelem plnění 
jakýchkoliv úkolů Policie ČR považuji proto za nepřiměřený zásah do práv osob. 
Požaduji proto 

1. omezit možnost rušení provozu zařízení, sítí a služeb elektronických 
komunikací mimo odstranění bezprostředního ohrožení pouze na 
výcvik příslušníků Policie ČR 

2. omezit možnost neohlásit toto rušení předem pouze na případy 
odstranění bezprostředního ohrožení 

Navrhuji následující znění:  
 (1) Policie může při plnění svých úkolů, popřípadě za účelem odstranění 

bezprostředního ohrožení životů nebo zdraví osob nebo za účelem odstranění 
bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu47) na majetku, a při výcviku svých 
příslušníků 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 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Viz vyjádření k předchozím připomínkám 
k tomuto ustanovení.  

Vyjádření k vypořádání: 
Útvar s vypořádáním souhlasí. 
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a informační středisko integrovaného záchranného systému a Českému 
telekomunikačnímu úřadu (dále jen „úřad“). To neplatí, pokud by ohlášení mohlo 
ohrozit plnění úkolů policie. Rušení za účelem výcviku svých příslušníků policie 
ohlásí vždy. 

ÚVČR – KLP 

 

3. K části první, čl. I, bodu 30 (§ 79 odst. 3 zákona o Policii ČR) 
Podle navrženého ustanovení má být možné citlivé údaje shromažďovat nejen pro 
účely trestního či přestupkového řízení, ale i poskytování ochrany osob nebo při 
předcházení a odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu. Celé odůvodnění 
však vyznívá nepřesvědčivě.  
Pokud má shromažďování citlivých údajů souviset s ochranou svědka či jiných osob 
v souvislosti s trestním řízením podle zákona č. 137/2001 Sb., tak je nutné 
především připomenout, že tato ochrana se poskytuje vždy se souhlasem chráněné 
osoby (§ 4 odst. 1 písm. a) zákona). Při udělení souhlasu lze pak předpokládat, že 
osoba udělí i souhlas se zpracováním svých osobních údajů včetně citlivých. 
Primárním titulem pro zpracování údajů zde tedy bude souhlas subjektu údajů, 
nikoliv zákonný titul jej nahrazující. Především je pak otázkou, zda a nakolik jsou 
citlivé údaje osoby nutné pro její ochranu, aby musely být získávány povinně bez 
jejich souhlasu. Důvodová zpráva je v tom velmi obecná a nekonkrétní především 
ve vztahu ke konkrétním kategoriím údajů. 
U druhé otázky boje proti terorismu sice na první pohled může být důvod ke 
shromažďování citlivých údajů zřejmější, avšak i zde je nutné mít nadále na paměti 
vysokou citlivost těchto údajů. Evropský soud pro lidská práva v této souvislosti 
upozornil, že evropské standardy jsou nastavené tak, že zpracování těchto údajů 
připouštějí prakticky pouze pro účely konkrétního trestního řízení.17 S tím však 
nejsou v souladu nějaké obecné databáze takovýchto citlivých údajů. 
Konečně lze poukázat na to, že celé zpracovávání osobních údajů Policií ČR bylo 
velmi nedávno předmětem novelizace v souvislosti s reformou evropské ochrany 
osobních údajů a implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Nelze souhlasit s tím, že by uvedená 
opatření nebyla potřebná. Jak je uváděno 
v odůvodnění tohoto ustanovení, je 
reagováno na zjištěné nedostatky, kdy 
absence těchto oprávnění může za 
současné bezpečnostní situace mít 
negativní vliv na zajištění bezpečnosti a 
veřejného pořádku, ochranu běžných i 
příslušníků policie. Zdůrazňujeme, že 
sběr těchto citlivých údajů nebude 
svévolný, ale je podmíněn existencí 
konkrétních hrozeb v oblasti terorismu. 

Vyjádření k vypořádání: 

Útvar s vypořádáním souhlasí. 

 
17 
 � Viz především rozsudek ve věci Carr proti Spojenému království ze dne 24. ledna 2019, stížnosti č. 43514/15 a princip 2.4 Doporučení č. r (87) 15 
Výboru ministrů členským státům upravující používání osobních údajů v policejním sektoru. 
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zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů. V souvislosti s touto 
reformou však uvedená změna navrhovaná vůbec nebyla a jakkoliv byl § 79 odst. 3 
předmětem novelizace, bylo zachováno jeho původní znění i rozsah zpracování 
citlivých údajů. Proto je nyní nejasné, proč se tak krátce poté po poslední novelizaci 
předkládá novelizace nová. Tato situace rovněž zpochybňuje nutnost a potřebnost 
uvedené změny. 

Požaduji proto uvedený bod vypustit. 

ÚVČR – KLP 

 

4. K části druhé, čl. II, bodu 4 (§ 89 odst. 3 a 4 trestního řádu) a části čtvrté, čl. 
IV (§ 8 odst. 4, 5 a 7 zákona o zpravodajských službách) 
Novela přináší rovněž možnost sdílení informací pocházejících z využití 
zpravodajské techniky (tj. odposlechů, poštovních zásilek, sledování atd.) mezi 
orgány činnými v trestním řízení a zpravodajskými službami. Tato otázka již byla 
předmětem judikatury Ústavního soudu18, který prohlásil toto sdílení informací, 
resp. předávání úplných záznamů a dalších získaných podkladů za protiústavní. 
Jakkoliv hlavním důvodem byla především absence příslušné právní úpravy, která 
by orgány veřejné moci opravňovala k takovému jednání, jak uvádí i důvodová 
zpráva, Ústavní soud se poměrně podrobně vyjádřil i k rozdílům mezi trestním 
řízením a orgány jej vykonávajícími a zpravodajskými službami a jejich úkoly. 
Zatímco účelem trestního řízení je náležité zjištění trestných činů a spravedlivé 
potrestání jejich pachatelů, účelem činnosti zpravodajských služeb je zabezpečení 
informací o záměrech a činnostech představujících ohrožení České republiky. 
Orgány činné v trestním řízení jsou v trestním řízení vázány poměrně přísnými a 
formálními postupy i ve vztahu k osobě, vůči které se řízení vede či která se na něm 
účastní, zatímco zpravodajské služby se mohou ve svém zákonném rámci 
pohybovat volněji a nejsou povinné natolik zohledňovat postavení dotčených osob. I 
proto celou věc nelze řešit jen vytvořením právní úpravy umožňující informace 
sdílet. 
Obě složky spolu sice mohou spolu spolupracovat a předávat si informace, avšak 
nesmí takto obcházet pravidla pro zásahy do soukromí a dalších práv osob. 

ROZPOR 

Návrh vypořádání: 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Předkladatel při tvorbě příslušného 
návrhu zákona vycházel z judikatury ÚS, 
zejména pak z nálezu I. ÚS 3038/07, ale 
rovněž i z judikatury ESLP a z analýzy 
příslušných právních předpisů (zákona o 
zpravodajských službách ČR, zákona o 
BIS, zákona o VZ a z trestního řádu). To 
je ostatně patrné i z jejich velmi 
podrobného rozboru v DZ a RIA. 

Nelze v žádném případě souhlasit s tím, 
že návrh umožňuje předání 
zpravodajských informací pro účely 
trestního řízení bez dalšího, když naopak 
úprava obsahuje celou řadu limitů 
vycházející ze zevrubné analýzy výše 

 
18 
 �  Především nález sp. zn. I. ÚS 3038/07 ze dne 29. 2. 2008,  
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Stručně řečeno, pokud orgán činný v trestním řízení či zpravodajská služba 
nedostanou povolení k využití zpravodajské techniky, nelze se jednoduše obrátit na 
druhý orgán a případné informace od něj jen tak získat. Šlo by totiž o obcházení 
kontrolních mechanismů ochrany lidských práv. Pokud soud využití zpravodajské 
techniky povolí, povolí je určitému orgánu k určitému účelu. Soud při tom zhodnotí 
možnou míru zásahu do práv dotčených osob, jeho důvody a přiměřenost právě ve 
vztahu k žádanému účelu. Pokud je jiný orgán má využít k jinému účelu, ocitá se 
toto využití úplně mimo soudní či jinou kontrolu právě z hlediska legitimity a 
přiměřenosti zásahu, což je však v rozporu s Listinou základních práv a svobod a 
mezinárodními závazky ČR, které podmiňují jakýkoliv zásah do lidských práv právě 
jeho legitimností a přiměřeností, což má přitom posoudit dostatečně nezávislý 
orgán garantující nezávislé a dostatečné posouzení a ochranu práv dotčených 
osob. To však v případě pouhého předání záznamů informací mezi orgány činnými 
v trestním řízení a zpravodajskými službami splněno není. 
Požaduji proto navrženou úpravu vypustit nebo navázat předávání informací 
mezi orgány činnými v trestním řízení a zpravodajskými službami na přechozí 
souhlas soudu. 

zmíněných materiálů. Aniž by bylo na 
tomto místě možné tyto limity znovu 
všechny uvést, lze v konkrétní rovině 
zmínit alespoň nejdůležitější z nich: 

- umožňuje se důkazní využití v 
trestním řízení pouze těch informací, 
které jsou získané prostřednictvím použití 
zpravodajské techniky jako jen jednoho 
druhu zpravodajských prostředků (viz § 7 
zákona o BIS a zákona o VZ), neboť 
právě způsob povolování, používání a 
kontroly zpravodajské techniky je 
srovnatelný s instituty v trestním řádu 
(srov. § 8 až § 12 zákona o BIS a zákona 
o VZ s § 88, § 88a, § 158d a § 86 až 87c 
trestního řádu), 

- umožňuje se důkazní využití takto 
získaných zpravodajských informací v 
trestním řízení pouze u vymezeného 
okruhu trestných činů představující 
významnou bezpečnostní, resp. 
hospodářskou hrozbu pro ČR nebo její 
čelní představitele, 

- umožňuje se důkazní využití v 
trestním řízení pouze v případech, kdy 
tyto informace budou obsahovat 
skutečnosti významné pro trestní řízení a 
jejich zjištění jiným způsobem by bylo 
neúčinné či podstatně ztížené (např. 
odposlechy získané za neopakovatelných 
podmínek).  

Pokud nebudou splněny kumulativně 
všechny tyto požadavky, nebude možné 
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takové informace pro účely trestního 
řízení vůbec použít, resp. tyto informace 
budou označeny jako absolutně 
neúčinný, tedy nepoužitelný, důkaz. Dále 
v okamžiku, kdy tyto informace budou 
předány OČTŘ, uplatní se stejný zákonný 
režim jako je tomu u důkazů získaných 
od počátku dle ustanovení trestního řádu, 
tedy nebude se mezi nimi činit žádný 
rozdíl (např. v otázce zpětného 
informování, zpětného přezkumu 
zákonnosti, zničení apod.). 

Tím je tedy dostatečně naplněn i 
požadavek připomínkového místa, aby 
použitelnost zpravodajské informace v 
trestním řízení povoloval soud. 
Zpravodajské informace budou vždy 
podrobeny standardnímu důkaznímu 
hodnocení ze strany soudu, který bude 
mít dostatečné podkladové materiály pro 
verifikovatelnost takovýchto informací. 
Bude tedy vždy záležet na příslušném 
soudu, zda takové informace jako důkaz 
připustí a jak je vyhodnotí. Nelze tak v 
žádném případě souhlasit s tvrzením, že 
se dané informace ocitá mimo soudní či 
jinou kontrolu.  

Předkládaný materiál se dostatečně 
vypořádává i s námitkou odlišného účelu 
trestního řízení a činnosti zpravodajských 
služeb (viz str. 29 – 30 RIA). Smysl a cíl 
existence zpravodajských služeb a 
OČTŘ, resp. policejního orgánu je 
primárně stejný – zajišťování 
bezpečnosti, kdy jak zpravodajské služby, 
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tak policejní orgán zabraňují různým 
bezpečnostním hrozbám či se zabývají 
jejich odstraněním. Obě tyto entity jsou 
pak oprávněny získávat pro naplnění 
tohoto cíle určité informace. Vzhledem k 
tomu, že zpravodajské služby nemají na 
rozdíl od policejního orgánu žádné 
výkonné pravomoci, jeví se jako zcela 
logické, když tyto své legálně získané 
informace za určitých striktně daných 
podmínek předají policejnímu orgánu k 
jeho využití. Dále je třeba zmínit, že 
okruh trestných činů, pro které se 
využitelnost zpravodajských informací v 
trestním řízení umožňuje, je úzce 
navázána na působnost zpravodajských 
služeb vymezenou v § 5 zákona o 
zpravodajských službách (příkladmo 
ochrana demokratických základů, 
svrchovanosti, územní celistvosti ČR, 
ochrana významných ekonomických 
zájmů ČR, boj s organizovaným zločinem 
a terorismem apod.). 

Závěrem lze podotknout, že samotné 
připomínkové místo připouští, že výše 
uvedený nález z roku 2008 kladl důraz na 
tehdejší absenci právní úpravy o 
použitelnosti zpravodajských informací 
jako důkazu pro trestní řízení, což byl 
jeden z hlavních argumentů, proč ÚS 
shledal danou ústavní stížnost jako 
důvodnou. Není tedy důvodu odmítnout 
legislativní návrh umožňující takovou 
použitelnost, který zároveň respektuje 
požadavky judikatury ÚS i ESLP. 
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Vyjádření k vypořádání: 

Útvar s návrhem vypořádání 
„vysvětleno“ nesouhlasí. 

I po jednání na úrovni náměstků 
zmocněnkyně vlády pro lidská práva 
trvá na své připomínce. 

ROZPOR 
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