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V l á d n í  n á v r h  
 

ZÁKON 

ze dne…………..2020, 

kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o Policii České republiky 

Čl. I 

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

1. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 23a 

Tísňová komunikace 

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

(2) Operačním řízením se pro účely tohoto zákona rozumí činnost operačních 
středisek zřízených u útvarů policie, zejména příjem a vyhodnocení tísňové komunikace a 
navazující výkon řídících, organizačních a dalších činností za účelem plnění úkolů 
uvedených v § 2. 

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

(4) Policie je pro potřeby operačního řízení oprávněna požadovat od základních 
složek integrovaného záchranného systému záznam tísňové komunikace uskutečněný 
na jednotné evropské číslo tísňového volání nebo na národní číslo tísňového volání. 
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(5) Záznam tísňové komunikace může policie předat složce integrovaného 
záchranného systému, je-li potřebný k plnění jejího konkrétního úkolu. Záznam lze předat 
i orgánu veřejné moci na jeho písemnou žádost v rozsahu nezbytném pro výkon působnosti 
tohoto orgánu.“. 

2. V § 24 odst. 4 větě první se slova „na vlastní náklady“ zrušují a slovo „pomoc“ se 
nahrazuje slovem „pomoc46)“.  

Poznámka pod čarou č. 46 zní: 

„46) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 33 zákona č. 500/2004 Sb. 

§ 76b zákona č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“. 

3. § 34 včetně nadpisu zní:  

„§ 34 

Odnětí věci 

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

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

b) jde o věc důležitou pro řízení o přestupku.  

 (2) Po předchozí marné výzvě k vydání věci podle odstavce 1 je policista oprávněn 
tuto věc odejmout. Nelze odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném nepoměru k povaze 
přestupku. Vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku nebo jiný obdobný obecný zájem, 
věta druhá se nepoužije. 

 (3) O vydání věci nebo jejím odnětí sepíše policista úřední záznam a osobě vystaví 
potvrzení. Vydanou nebo odňatou věc, je-li jí třeba k dalšímu řízení, policista předá orgánu, 
který je příslušný rozhodnout o přestupku; jinak ji vydá osobě, o jejímž právu na věc není 
pochyb, popřípadě osobě, která ji vydala nebo které byla odňata. 

(4) Je-li věcí podle odstavce 1 nebo 2 omamná nebo psychotropní látka nebo 
prekursor drog nebo jiná chemická látka nebo předmět určený k výrobě omamných nebo 
psychotropních látek, policie takovou látku po skončení řízení zničí nebo zaeviduje k 
účelům uvedeným v § 38, pokud nebylo rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání věci. 
Obdobným způsobem policie postupuje u věci uvedené ve větě první získané v souvislosti s 
činností uvedenou v § 69 nebo 70.“. 

4. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 36a 

Zamezení provozu bezpilotního systému 

(1) Policista je oprávněn zamezit provozu bezpilotního systému technickými nebo 
jinými prostředky, popřípadě jeho poškozením nebo zničením, jestliže bezprostředně 
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ohrožuje život, zdraví, majetek, veřejný pořádek, životní prostředí nebo jiný důležitý zájem 
chráněný zákonem. 

(2) Oprávnění podle odstavce 1 lze použít pouze v nezbytné míře a po nezbytnou 
dobu.“. 

5. V § 37 odst. 2 se za slovo „zničit,“ vkládají slova „popřípadě dočasně uložit do doby 
zničení,“. 

6. V § 38 odstavec 2 zní: 

 „(2) Nebezpečnými látkami a věcmi se pro účely tohoto zákona rozumějí zejména 
výbušniny, výbušné předměty, jedy, padělky platebních prostředků, známek a cenných 
papírů nebo jiných listin, omamné a psychotropní látky, prekursory drog nebo jiné chemické 
látky nebo předměty určené k výrobě omamných a psychotropních látek.“. 

7. § 39 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 47 až 49 zní: 

„§ 39 

Rušení provozu elektronických komunikací 

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

a) provoz elektronických komunikačních zařízení a sítí,  

b) poskytování služeb elektronických komunikací, nebo  

c) provozování radiokomunikačních služeb.  

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

(3) Policie může provádět rušení poskytování služeb elektronických komunikací 
rovněž za účelem odstranění bezprostředně hrozící škody způsobené 

a) protiprávním zásahem do počítačové sítě vedeným proti informačnímu systému kritické 
informační infrastruktury48) nebo významnému informačnímu systému49), nebo 

b) kybernetickým útokem s dopadem na větší počet počítačových systémů orgánů veřejné 
moci, který způsobuje nefunkčnost těchto systémů.  
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 (4) Zavedení rušení podle odstavců 1 a 3 policie bez zbytečného odkladu 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. 

_________________________ 

47) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

48) § 2 písm. b) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 
(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění 
pozdějších předpisů. 

49) § 2 písm. d) zákona č. 181/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, 
ve znění pozdějších předpisů.“. 

8. V § 42 odst. 3 písmeno b) zní: 

„b) zbraních, střelivu, munici, výbušninách, výbušných předmětech, věcech uvedených 
v § 37, jedech, omamných a psychotropních látkách, prekurzorech drog nebo jiných 
chemických látkách nebo předmětech určených k výrobě omamných a psychotropních 
látek, nebo“. 

9. V § 42 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

 „(4) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku 
také za účelem zjištění, zda se v něm nenachází 

a) osoby hledané, pohřešované nebo protiprávně se zdržující na území České republiky, 

b) zbraně, střelivo, munice, výbušniny, výbušné předměty, věci uvedené v § 37, jedy, 
omamné a psychotropní látky, prekurzory drog nebo jiné chemické látky nebo předměty 
určené k výrobě omamných a psychotropních látek, nebo 

c) věci pocházející z trestné činnosti nebo související s trestnou činností, 

pokud řidič na výzvu policisty nebo znamení dané podle jiného právního předpisu10) 

nezastavil.“. 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.  

10. V § 44 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pokud společné obydlí obývá nezletilé 
dítě, považuje se za ohroženou osobu podle této hlavy.“. 

11. V § 45 odst. 3 větě první se za slovo „informace“ vkládají slova „o pomoci osobám s 
násilným chováním a“. 

12. V § 47 odst. 3 větě první se slova „vstupu policisty do společného obydlí“ nahrazují 
slovy „provedení vykázání“. 

13. V § 49 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
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 „(2) Policie může dále zajišťovat v rámci plnění svých úkolů bezpečnost dalších 
osob určených ministrem. Rozsah a způsob takového zajištění bezpečnosti stanoví na návrh 
policejního prezidenta ministr.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6. 

14. V § 49 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „nebo 2“. 

15. V § 49 odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“. 

16. V § 50 odst. 2 větě první se za text „odst. 1“ vkládá text „nebo 2“. 

17. V § 54 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje. 

18. V § 54 se na konci písmene e) doplňuje slovo „nebo“ a za písmeno e) se vkládá 
písmeno f), které zní: 

„f) převzaté policistou od zdravotnického zařízení, které vůči této osobě provádí výkon 
ochranného léčení formou ochranného ústavního léčení podle jiného právního 
předpisu47),“. 

19. V § 66 odst. 2 se slova „agend orgánů veřejné moci“ nahrazují slovy „agend, orgánů 
veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů“ a za slova „centrálního registru 
řidičů10)“ se vkládají slova „, rejstříků a evidencí vedených Úřadem pro civilní letectví a 
databází vedených Řízením letového provozu České republiky40), evidencí vydaných 
povolení k zaměstnání a informací týkajících se cizinců vedených krajskými pobočkami 
Úřadu práce České republiky50)“. 

Poznámka pod čarou č. 50 zní: 

„50) § 102 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“. 

20. V § 67 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 

„b) opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů,“. 

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e). 

21. V § 67 odst. 3 se slova „b) nebo c)“ nahrazují slovy „c) nebo d)“. 

22. V § 68 odst. 3 písm. b) se za slovo „zdravotních“ vkládají slova „nebo sociálních“. 

23. V § 70 odst. 2 větě první se slova „se zastíráním skutečného účelu své činnosti“ zrušují 
a ve větě druhé se za slova „policista oprávněn“ vkládají slova „zastírat svoji příslušnost 
k policii a skutečný účel své činnosti a“. 

24. V § 79 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „, při poskytování ochrany osob17) 
nebo při předcházení a odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu“. 

25. V § 84b odst. 6 větě druhé se za slovo „cestujícího,“ vkládají slova „a automatizovaně 
pořízené záznamy o zpracování těchto údajů“. 

26. V § 87 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

 „(2) Automatizovaně pořizované záznamy o zpracování osobních údajů a záznamy 
uvedené v § 80b odst. 6 policie uchovává po dobu 3 let od jejich pořízení, nevyplyne-li z 
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postupu podle § 80a nebo § 88a jinak.“. 

27. V § 97 odst. 2 větě druhé se číslo „30“ nahrazuje číslem „60“. 

28. V § 97 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 „(3) Má-li osoba dotčená činností policisty nebo zaměstnance policie za to, že její 
upozornění nebylo řádně vyřízeno, může požádat nadřízeného policistu nebo zaměstnance 
policie, aby přezkoumal způsob vyřízení upozornění.“. 

29.  V § 111 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 

„b) přestupcích, rozumí se tím i jednání, které má znaky přestupku,“. 

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako c) až f).  

30. V § 111 písmeno c) zní: 

„c) prohlídce osoby, rozumí se tím prohlídka fyzické osoby prováděná osobou stejného 
pohlaví, a to včetně prohlídky oděvních svršků osoby a věcí, které má tato osoba u sebe v 
době prohlídky, 

1. s využitím přímých fyzických kontaktů, nebo  

2. je-li to nezbytné, přímým pozorováním odhaleného těla této osoby, při kterém je 
policista oprávněn vyzvat osobu k provedení pohybu sloužícího k odhalení zbraně 
nebo jiné věci způsobilé ohrozit život nebo zdraví,“. 

31. V § 111 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které 
zní: 

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

32. V § 116 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

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

33. Za § 117a se vkládá nový § 117b, který zní: 

„§ 117b 

 Ministerstvo stanoví vyhláškou věcné vymezení, rozsah a dobu obměny nezbytného 
vybavení pro výkon služby policistů a organizačních článků policie.“. 
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ČÁST DRUHÁ 

Změna trestního řádu 

Čl. II 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona 
č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., 
zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona 
č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., 
zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., 
zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona 
č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona 
č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., 
zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona 
č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona 
č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., 
zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona 
č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., 
zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona 
č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., 
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona 
č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., 
zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona 
č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona 
č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona 
č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., 
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona 
č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona 
č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., 
zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona 
č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., 
zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona 
č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., 
zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 
č. 204/2017 Sb., zákona č. 178/2018 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., 
zákona č. 203/2019 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 11 odst. 1 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:   

„m) jde-li o agenta, stanoví-li tak tento zákon,“. 

Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písmena n) a o).  
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2. V § 11 odst. 2 písm. b) bodě 4 se text „m)“ nahrazuje textem „n)“. 

3. V § 85 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „; to neplatí v případě osobní 
prohlídky podle § 82 odst. 4“. 

4. V § 89 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: 

 „(3) Informace získaná zpravodajskými službami podle zákonů upravujících jejich 
činnost na základě použití zpravodajské techniky spočívající ve vyhledávání, otevírání, 
zkoumání nebo vyhodnocování dopravovaných zásilek, v odposlouchávání nebo 
zaznamenávání telekomunikačního, radiokomunikačního a jiného obdobného provozu, 
ve zjišťování údajů o telekomunikačním, radiokomunikačním a jiném obdobném provozu 
nebo v pořizování obrazových, zvukových nebo jiných záznamů může sloužit jako důkaz, 
jen pokud 

a) je vedeno trestní řízení pro 

1. zvlášť závažný zločin uvedený v hlavě IX nebo hlavě XIII zvláštní části trestního 
zákoníku, 

2. zvlášť závažný zločin, jehož znakem skutkové podstaty je úmysl umožnit nebo usnadnit 
spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 
312a trestního zákoníku), financování terorismu (§ 312d trestního zákoníku), podpory a 
propagace terorismu podle § 312e odst. 3 trestního zákoníku nebo vyhrožování 
teroristickým trestným činem (§ 312f trestního zákoníku), nebo 

3. trestný čin vyzvědačství (§ 316 trestního zákoníku) a 

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

 (4) S informací uvedenou v odstavci 3 nakládá orgán činný v trestním řízení 
od okamžiku předání podle její povahy obdobně jako s informací získanou podle ustanovení 
tohoto zákona o zadržení a otevření zásilek, jejich záměně a sledování, odposlechu 
a záznamu telekomunikačního provozu, zjišťování údajů o telekomunikačním provozu nebo 
sledování osob a věcí.“. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5. 

5. V § 158e odst. 4 větě třetí se za slovo „použit“ vkládají slova „, která nesmí být delší než 
šest měsíců“ a na konci textu věty čtvrté se doplňují slova „, vždy na dobu nejdéle šesti 
měsíců“. 

6. V § 158e se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Agent při své činnosti nesmí vzbudit 
u jiné osoby úmysl spáchat trestný čin a nesmí svým jednáním ovlivnit okolnosti 
podmiňující použití vyšší trestní sazby.“. 

7. V § 158e se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:  

„(7) Trestní stíhání pro trestný čin spáchaný agentem při jeho činnosti nelze zahájit a 
bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno, pokud se agent takového 
činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti uvedené v odstavci 1 nebo spáchání 
takové trestné činnosti předejít; to neplatí, pokud agent  
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a) spáchá trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149 trestního 
zákoníku), znásilnění (§ 185 trestního zákoníku), sexuálního nátlaku (§ 186 trestního 
zákoníku), pohlavního zneužití (§ 187 trestního zákoníku), svádění k pohlavnímu styku (§ 
202 trestního zákoníku), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním 
plavidlem a pevnou plošinou (§ 290 trestního zákoníku), ohrožení bezpečnosti vzdušného 
dopravního prostředku a civilního plavidla (§ 291 trestního zákoníku), zavlečení vzdušného 
dopravního prostředku do ciziny (§ 292 trestního zákoníku), vlastizrady (§ 309 trestního 
zákoníku), rozvracení republiky (§ 310 trestního zákoníku), teroristického útoku (§ 311 
trestního zákoníku), sabotáže (§ 314 trestního zákoníku) nebo vyzvědačství (§ 316 trestního 
zákoníku), 

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

c) spáchání takového činu zosnoval, nebo  

d) založil nebo zosnoval organizovanou zločineckou skupinu, organizovanou skupinu nebo 
teroristickou skupinu nebo působil jako její vedoucí činitel nebo představitel.“.  

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8. 

8. V § 158e se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí: 

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

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

9. V § 159b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:  

„(3) Policejní orgán se souhlasem státního zástupce vrchního státního zastupitelství, 
evropského pověřeného žalobce nebo evropského žalobce, který podal návrh na použití 
agenta, dočasně odloží zahájení trestního stíhání osoby též v případě, kdy tato osoba působí 
jako agent.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. 

10. V § 160 odst. 1 větě první se text „a 4“ nahrazuje textem „až 5“.  

11. V § 179b odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 

12. V § 350b odst. 4 větě první se slova „žádost zcela zjevně nedůvodnou, předseda senátu 
na žádost odsouzeného nebo i bez takové žádosti“ nahrazují slovy „případy, kdy jako 
žadatel není podle tohoto zvláštního právního předpisu oprávněn setrvat na území České 
republiky, předseda senátu“. 
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ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o obecní policii 

Čl. III 

V zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 
163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., 
zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 
274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 
303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., 
zákona č. 65/2017 Sb., a zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 248/2017 Sb., § 17 včetně 
nadpisu zní: 

„§ 17 

Odnětí věci 

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

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

b) jde o věc důležitou pro řízení o přestupku. 

 (2) Po předchozí marné výzvě k vydání věci podle odstavce 1 je strážník oprávněn 
tuto věc odejmout. Nelze odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném nepoměru k povaze 
přestupku. Vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku nebo jiný obdobný obecný zájem, 
věta druhá se nepoužije. 

 (3) O vydání věci nebo jejím odnětí sepíše strážník úřední záznam a osobě vystaví 
potvrzení. Vydanou nebo odňatou věc, je-li jí třeba k dalšímu řízení, strážník předá orgánu, 
který je příslušný rozhodnout o přestupku; jinak ji vydá osobě, o jejímž právu na věc není 
pochyb, popřípadě osobě, která ji vydala nebo které byla odňata.“. 

  

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky 

Čl. IV 

V § 16 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, 
ve znění zákona č. 436/2003 Sb., se slova „na žádost ministra nebo s jeho souhlasem“ 
zrušují. 
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ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o zpravodajských službách České republiky 

Čl. V 

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona 
č. 118/1995 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., 
zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona 
č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona 
č. 186/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., 
zákona č. 51/2016 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 325/2017 Sb., zákona 
č. 35/2018 Sb., zákona č. 205/2019 Sb. a zákona č. 227/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

 „(4) Nasvědčují-li skutečnosti zjištěné zpravodajskými službami, že byl spáchán 
některý z trestných činů uvedených v § 89 odst. 3 písm. a) trestního řádu, zpravodajské 
služby předají policejnímu orgánu informace o těchto skutečnostech, včetně pořízených 
záznamů a protokolů, povolení k použití zpravodajské techniky a jiných písemností, jsou-li 
k dispozici, které uceleným způsobem zachycují postup a zjištění zpravodajských služeb; to 
neplatí, jestliže by poskytnutí ohrozilo důležitý zájem sledovaný příslušnou zpravodajskou 
službou.“. 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6. 

2. V § 8 odstavec 6 zní: 

 „(6) Podávání zpráv, předávání informací a ukládání úkolů podle odstavců 1, 2 a 5 se 
u Bezpečnostní informační služby uskutečňuje prostřednictvím ředitele této služby a u 
Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství prostřednictvím 
příslušných ministrů. Předávání informací podle odstavců 3 a 4 se uskutečňuje 
prostřednictvím ředitele příslušné zpravodajské služby nebo s jeho vědomím.“. 
3. V § 11 odst. 3 se slova „agend orgánů veřejné moci“ nahrazují slovy „agend, orgánů 
veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů“ a slova „a v centrálním registru řidičů3h)“ 
se nahrazují slovy „, centrálním registru řidičů3h), v rejstřících a evidencích vedených 
Úřadem pro civilní letectví a v databázích vedených Řízením letového provozu České 
republiky10),“. 

Poznámka pod čarou č. 10 zní: 

„10) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů.“. 
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ČÁST ŠESTÁ 

Změna trestního zákoníku 

Čl. VI 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona 
č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona 
č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., 
zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona 
č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., 
zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona 
č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., 
zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona 
č. 287/2018 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 80 odst. 3 písm. b) se slova „nebo doplňková ochrana“ zrušují. 

2. V § 80 odst. 3 písmeno c) zní: 

„c) jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života 
pachatele,“. 

3. V § 80 odst. 3 písm. f) se slovo „vážné“ nahrazuje slovem „naléhavé“. 

4. V § 129a odst. 2 se slova „a 363 se nepoužijí“ nahrazují slovy „se nepoužije“. 

5. § 312c se včetně nadpisu zrušuje. 

6. § 363 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

ČÁST SEDMÁ 

ÚČINNOST 

Čl. VII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2020. 
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