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VIII. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 

Ministerstvo 

financí 

K obecné části důvodové zprávy - Předpokládaný hospodářský 

a finanční dosah 

Požadujeme doplnit, že jak výdaje v kapitole Ministerstva 

spravedlnosti (20 mil. Kč), tak i výdaje v kapitole Ministerstva vnitra 

(10 mil. Kč) budou uhrazeny v rámci částek schválených pro tyto 

kapitoly v zákoně o státním rozpočtu na příslušný rok bez požadavků 

na jejich dodatečné navyšování. 

Akceptováno.  

Ve smyslu připomínky byla doplněna obecná 

část důvodové zprávy, připomínkové místo 

se způsobem vypořádání souhlasí.  

Ministerstvo 

financí 

K zvláštní části důvodové zprávy, bod 17, část první 

Čtvrtý odstavec je nešťastně formulován tak, vzbuzuje dojem, 

že pojem „virtuální aktivum“ je definován již v platném znění zákona 

č. 253/2008 Sb. Požadujeme proto text upravit tak, aby bylo jasné, že 

platné znění zákona č. 253/2008 Sb. zatím používá termín „virtuální 

měna“ a pojem „virtuální aktivum“ je zaváděn až návrhem zákona, 

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 

ve znění pozdějších předpisů, a další zákony související s těmito 

zákony a zákonem o evidenci skutečných majitelů [předloženo vládě 

– čj. OV 39/20]. 

Dále jsou ve zmiňovaném odstavci in-game currencies označována 

jako virtuální aktiva, přestože jimi zpravidla nejsou podle platného, 

Akceptováno.  

Pod čj. OVA 39/20 je veden jiný materiál, 

v důvodové zprávě bude uvedeno čj. OVA 

1144/19, pod kterým je veden návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony, zákony související s přijetím zákona 

o evidenci skutečných majitelů a zákon 

č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 

pozdějších předpisů (na základě později 

vydaného stanoviska LRV k původnímu návrhu 

došlo k jeho přejmenování).  
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ani navrhovaného znění zákona č. 253/2008 Sb. Jak je ale správně 

uváděno, v případě, že by in-game currency byla použita jako 

prostředek dosažení zisku v reálném světě, tak by se o virtuální 

aktivum při splnění ostatních definičních znaků jednat mohlo. 

Odstavec by po úpravě mohl znít tedy například takto (záleží 

současně na fázi projednávání novely zákona č. 253/2008 Sb., jak je 

vyznačeno v závorce): 

„Navrhuje se převzít terminologii ze zákona č. 253/2008 Sb., 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, ve znění návrhu zákona, kterým se mění 

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony (návrh byl předložen vládě 

11. prosince 2019 čj. OVA 39/20)/návrh byl schválen vládou 

usnesením č.j. ….. ze dne …./návrh je projednáván v Poslanecké 

sněmovně jako ST XXX). Návrh implementuje doporučení FATF č. 15 

a používá namísto stávajícího pojmu „virtuální měna“ nově pojem 

„virtuální aktivum“ s tím, že zejména zahrnuje nejenom platební 

funkci této komodity, ale nově i funkci investiční. S ohledem na 

rozšíření pojmu „virtuální aktivum“ v zákoně č. 253/2008 Sb. je 

zároveň vhodné vymezení virtuálních aktiv v trestním zákoníku zúžit 

a poskytovat ochranu dle tohoto ustanovení pouze těm virtuálním 

aktivům, která jsou používaná namísto peněžních prostředků, 

tj. pokud tyto prostředky slouží k placení, byť, striktně vzato, 

v případě virtuálních aktiv nejde o placení v úzkém smyslu slova, 

nýbrž o směnu (tzv. platební virtuální aktiva). Jedná se 

např. o bitcoiny a jiná virtuální aktiva používaná namísto peněžních 

prostředků, někdy také nepřesně označovaná jako virtuální měny, 

virtuální peníze či virtuální tokeny. Výše uvedeným zúžením pojmu 

virtuální aktiva má být postaveno najisto, že § 234 trestního zákoníku 

negarantuje ochranu virtuálním aktivům sloužícím k investování, 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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která se označují jako majetkové či investiční tokeny, a dále že není 

garantována ochrana ani užitným tokenům, které jsou rovněž 

virtuálním aktivem a umožňují přístup k určitému produktu či službě. 

Kategorií sui generis jsou tzv. „in-game currencies“, tj. jednotky 

sloužící pouze ke hře (virtuální herní tokeny), kterým rovněž není 

poskytována trestněprávní ochrana, alespoň co do rozsahu, v němž 

tyto herní tokeny slouží výhradně ke hře a nejsou použitelné i k zisku 

v reálném světě, tj. mimo herní prostředí.“. 

Ministerstvo 

financí 

K části první, čl. 1 bod 17 (§ 234 odst. 1) 

Vzhledem k tomu, že trestní zákoník nedefinuje pojem platební 

prostředek, považujeme za zásadní vyjasnit, zda k porušení § 234 

dojde i neoprávněným opatřením pouhé části platebního prostředku 

[platební karta bez PIN (pomineme-li možnost bezkontaktního 

placení), uživatelské jméno a heslo bez ověřovacího SMS kódu, 

mobilní platební aplikace bez nezbytné autorizace atp., nebo zda je 

nutné opatřit si ucelený platební prostředek (platební karty a PIN, 

mobilní aplikace a kód k otevření mobilního telefonu)]. Tuto otázku 

je třeba vyjasnit a určit, jaké jednání je předčasně dokonaným 

trestným činem. Naopak není žádoucí tuto otázku přenést až na 

interpretaci právní normy, neboť se nejedná o pouhý výklad 

neurčitého právního pojmu, nýbrž o podstatný znak uvedeného 

trestného činu spočívající ve vymezení požadovaného rozsahu 

naplnění jednání, které je považováno za trestné. Klíčová otázka, 

na kterou by měl dát odpověď zákonodárce tedy zní, zda má být 

určité jednání trestné až od okamžiku, kdy umožňuje pachateli 

zaplatit (tedy ve fázi, kdy má veškeré součásti platebního prostředku), 

nebo zda má být podrobeno trestní represi i neoprávněné opatření 

pouhé části platebního prostředku. 

Nutnost vyjasnění této otázky navíc pramení z rozdílu oproti 

dosavadní rozhodovací praxi, kdy opatření platební karty bez PIN 

Vysvětleno. 

Ve smyslu připomínky bylo po dohodě 

s připomínkovým místem do zvláštní části 

důvodové zprávy doplněno: Pro naplnění 

skutkové podstaty trestného činu podle § 234 

odst. 1 trestního zákoníku postačí, dojde-li 

k opatření si části hmotného či nehmotného 

platebního prostředku bez potřebné autorizace, 

byť tato část sama o sobě neumožňuje provádění 

platebních transakcí. Uplatní se zde (pro 

nehmotný platební prostředek obdobně) stávající 

konstantní judikatura v této oblasti (srov. např. 

rozhodnutí Nejvyššího soudu 3 Tdo 813/2016, 

7 Tdo 368/2015 nebo 8 Tdo 344/2018). Trestní 

postih je na místě jak v případě, kdy si pachatel 

např. krádeží opatří platební kartu, ačkoli nezná 

PIN kód, tak i v případě, kdy si pachatel 

neoprávněně opatří a následně disponuje větším 

množstvím identifikačních údajů, jako jsou např. 

číslo platební karty, jméno uživatele, datum 

expirace platební karty a CVV kód (např. tím, 

že se dostane do počítačového systému hotelu, 
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(i v dobách, kdy neexistovalo bezkontaktní placení) bylo posuzováno 

jako porušení § 234, a transponovanou non-cash směrnicí, která v 

bodě 8 odůvodnění uvádí: "Například neoprávněné získání mobilní 

platební aplikace bez nezbytné autorizace by nemělo být považováno 

za neoprávněné získání bezhotovostního platebního prostředku, 

protože to ve skutečnosti uživateli neumožňuje převádět peníze nebo 

peněžní hodnotu." Směrnice tedy oproti dosavadní rozhodovací praxi 

zřejmě požaduje získání úplného platebního prostředku. 

kde jsou uloženy identifikační údaje hostů, 

včetně platebních údajů jejich platebních karet). 

Zde je dána společenská škodlivost a vyšší 

typová závažnost takového jednání a trestní 

postih by měl být aplikován, byť tyto údaje samy 

o sobě neumožňují provedení platby. V méně 

závažných případech, kdy je „opatřena“ pouze 

část nehmotného platebního prostředku, přitom 

může být odůvodněn postup podle § 12 odst. 2 

trestního zákoníku, tj. aplikace zásady 

subsidiarity trestní represe, a to i přes formální 

naplnění definičních znaků skutkové podstaty 

§ 234 odst. 1 trestního zákoníku. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí.  

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

K části první – změna trestního zákoníku, k novelizačním bodům 7 až 

10 (§ 202) 

Novou skutkovou podstatu trestného činu spočívajícího v tom, 

že pachatel zneužije k sexuálním aktivitám dítě starší 15 let, jemuž 

nebo někomu jinému byla za takové jednání nabídnuta, slíbena 

či poskytnuta úplata, výhoda nebo prospěch, navrhujeme namísto do 

§ 202 trestního zákoníku začlenit do úpravy trestného činu sexuálního 

nátlaku podle § 186 trestního zákoníku. Jedná se totiž o obdobnou 

situaci jako v případě trestného činu podle § 186 odst. 2 trestního 

zákoníku, kdy pachatel přiměje jiného k pohlavnímu styku, 

k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému 

chování zneužívaje jeho závislosti, nebo svého postavení a z něho 

vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. I v případech postihovaných 

novou skutkovou podstatou trestného činu bude obětí trestného činu 

zpravidla dítě, které je ve stavu tísně nebo závislosti na pachateli 

Vysvětleno.  

Objektem trestných činů podle hlavy III je 

v obecné rovině „lidská důstojnost v sexuální 

oblasti“, tj. zahrnují jednání, která jsou v rozporu 

s mravními názory společnosti na sexuální 

vztahy. Chráněna je tak „svoboda rozhodování 

v pohlavních vztazích, nerušený mravní a tělesný 

vývoj dětí, mravní výchova mládeže 

a mravopočestnost dospělých a morální zásada 

nedovolující soulož mezi nejbližšími pokrevními 

příbuznými“. Prostřednictvím nového § 202 

odst. 1 písm. b) tr. zák. (resp. po úpravách na 

základě připomínek jiných připomínkových míst 

prostřednictvím nového § 202 odst. 2 tr. zák.) 

mají být kriminalizována ale typově jiná jednání.  
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nebo jiné osobě, a půjde jednak o zneužití nevýhodné situace dítěte, 

jednak o zneužití vlivu a postavení pachatele či jiné osoby vůči dítěti. 

Nabídka, slib či poskytnutí úplaty nebo jiné výhody či prospěchu 

za sexuální aktivity dítěte s pachatelem působí na dítě jednoznačně 

nátlakově a omezuje jeho svobodnou vůli. V této souvislosti 

považujeme za vhodné provést rovněž revizi a zhodnocení úpravy 

trestních sazeb, kdy za trestný čin sexuálního nátlaku podle § 168 

odst. 2 spáchaný na nezletilém dítěti lze uložit odnětí svobody až 

v trvání pět let, zatímco u nově upraveného trestného činu podle 

navrhovaného § 202 odst. 1 písm. b) je stanovena horní hranice 

trestní sazby dvě léta. 

Skutkovou podstatou trestného činu v § 186 

tr. zák. je chráněna lidská důstojnost v pohlavní 

sféře před útoky, při nichž pachatel používá 

násilí nebo jiné zde vyjmenované formy 

donucení nebo zneužívá bezbrannosti (odst. 1) 

nebo zneužívá závislosti oběti nebo svého 

postavení a z něho vyplývající důvěryhodnost 

nebo vliv (odst. 2) k dosažení sexuálních aktivit 

s obětí.  

Postih jednání, které se navrhuje doplnit 

do § 202 tr. zák., se naproti tomu uplatní jen 

v případě, že pachatel nikterak nepoužívá 

donucovacích forem k dosažení sexuálních 

aktivit s dítětem, resp. nezneužívá bezbrannosti 

oběti (takové jednání by bylo posouzeno jako 

trestný čin znásilnění podle § 185 tr. zák. nebo 

sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 1 tr. zák.), 

ani nezneužívá závislosti oběti nebo svého 

postavení (takové jednání by naplnilo definiční 

znaky trestného činu sexuálního nátlaku podle 

§ 186 odst. 2 tr. zák.).  

Jednání, které je navrhováno doplnit do § 202 tr. 

zák., tak představuje jakousi zbytkovou 

kategorii, která bude dopadat pouze na případy 

pohlavních aktivit s dítětem starším patnácti let, 

které bylo jiným svedeno k provozování 

prostituce či podobnému sexuálnímu chování 

tím, že mu byla slíbena, nabídnuta nebo 

poskytnuta úplata nebo jiná forma prospěchu. 

Jde přitom jen o takové situace, kdy dítě svolí 
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k sexuálním službám za úplatu zcela dobrovolně 

(může jít dokonce i o prostitutku či prostituta 

mladšího osmnácti let, který takové služby 

pachateli sám přímo nabízí) a není na něj 

v tomto ohledu vyvíjen žádný nátlak, pohrůžky 

ani není jakkoli zneužíváno jeho závislosti nebo 

dominantního postavení pachatele (klienta). 

Objektem trestných činů podle hlavy III je 

svoboda rozhodování v pohlavních vztazích, což 

není případ výše jednání uvedeného 

v § 202 tr. zák., kdy dítě starší patnácti let, tedy 

dítě, které již dosáhlo věku pohlavní dospělosti 

a může se svobodně rozhodovat o svém 

pohlavním životě, se účastní pohlavních aktivit 

za úplatu ze své vlastní vůle. Nová skutková 

podstata navrhovaná v rámci § 202 tr. zák. tak 

bude moci být fakticky spácháno jen za souhlasu 

dítěte staršího patnácti let. Objektem 

navrhovaného trestného činu v § 202 tr. zák. 

v hlavě IV je naproti tomu něco jiného, a to 

řádný zájem na výchově dětí, zde konkrétně v 

tom smyslu, aby děti starší patnácti let nebyly 

podporovány v závadném promiskuitním 

způsobu života a aby si nevydělávaly na své 

potřeby prostitucí, což je jistě v hlubokém 

rozporu s morálkou občanské společnosti.  

Ve světle výše uvedeného proto nepovažujeme 

začlenění nově navrhovaného jednání 

do skutkové podstaty § 186 trestního zákoníku 

o sexuálním nátlaku za vhodné.  
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Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí.  

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

K části čtvrté – změna zákona o Rejstříku trestů, k novelizačnímu 

bodu 9 (§ 16g odst. 1) 

V souvislosti s navrhovaným doplněním zákona o Rejstříku trestů 

v oblasti předávání informací o odsouzeních v rámci Evropské unie 

pokládáme za nezbytné doplnit návrh zákona o doprovodnou 

novelizaci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 359/1999 Sb.“). 

Podle navrhovaného doplnění § 16g odst. 1 zákona o Rejstříku trestů 

v případě, kdy byla žádost o opis nebo výpis podána pro účely 

výkonu profesní nebo organizované dobrovolné činnosti, která 

zahrnuje přímý a pravidelný kontakt s dětmi, nebude možné vyloučit, 

aby Rejstřík trestů požádal příslušný orgán jiného členského státu 

Evropské unie o poskytnutí informací o pravomocných odsouzeních 

fyzické osoby za trestné činy a o navazujících údajích zapsaných 

v evidenci tohoto státu o těchto odsouzeních. Tento postup se bude 

nepochybně vztahovat i na ověřování bezúhonnosti pro účely vydání 

pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle § 48, § 49 

zákona č. 359/1999 Sb. V souladu s § 49 odst. 8 zákona č. 359/1999 

Sb. si krajský úřad, který je příslušný k rozhodnutí o žádosti o vydání 

pověření, za účelem doložení bezúhonnosti žadatele o vydání 

pověření nebo dalších fyzických osob, které budou pro žadatele 

sociálně-právní ochranu dětí přímo poskytovat, vyžádá výpis 

z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu. 

Současně pak podle § 49 odst. 4 písm. f) zákona č. 359/1999 Sb. 

platí, že žadatel musí v rámci žádosti o vydání pověření doložit výpis 

z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené ve státech, ve kterých se 

žadatel nebo jiné s ním posuzované osoby v posledních 3 letech 

Akceptováno jinak.  

Požadovanou změnou nelze dosáhnout cíle, 

který připomínkové místo sleduje, protože 

nařízení, kterým se zřizuje ECRIS-TCN, která 

se vztahují na státní příslušníky třetích zemí, 

se sice rovněž vztahuje i na občany Unie, ale 

pouze na ty, kteří jsou zároveň státními 

příslušníky třetí země a kteří byli odsouzeni 

v členských státech. Tento systém tedy neslouží 

k identifikaci zemí, jejichž soud odsoudil osobu, 

která je občanem pouze členského státu EU. 

Tento systém tedy pouze doplňuje stávající 

systém ECRIS (rámcové rozhodnutí Rady 

2009/315/SVV), který slouží pro výměnu 

informací mezi členskými státy o odsouzení 

jejich občanů, nijak ho ale do sebe neintegruje. 

Je sice pravdou, že nově se umožňuje vyžádat si 

informace od příslušného orgánu jiného 

členského státu i pro jiné účely než pro trestní 

řízení (viz doplnění první věty § 16g odst. 1), 

nebude se tak ale dít automaticky, ale pouze na 

žádost příslušného orgánu. Systém ECRIS, ani 

ECRIS-TCN ani neslouží k výměně informací 

o trestní minulosti právnických osob. 

Připomínkou sledovaný cíl je nicméně legitimní, 

pro požadované snížení administrativní zátěže 

se proto přistoupilo po dohodě s připomínkovým 

místem k novelizaci zákona o sociálně-právní 
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nepřetržitě zdržoval déle než 3 měsíce. V případě, kdy se žadatel 

nebo jiná posuzovaná osoba zdržoval v rozhodném období na území 

členského státu Evropské unie, jehož orgán bude na základě žádosti 

krajského úřadu dožádán Rejstříkem trestů o poskytnutí informací 

o odsouzeních posuzované osoby postupem podle § 16g odst. 1 

zákona o Rejstříku trestů, však bude zjevně nadbytečné, aby tytéž 

údaje duplicitně dokládal rovněž žadatel v rámci žádosti o vydání 

pověření. 

Navrhujeme proto, aby do návrhu zákona byla doplněna část týkající 

se změny zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve kterém bude 

provedena následující změna: 

„V § 49 odst. 4 písm. f) se slova „ve státech, ve kterých“ nahrazují 

slovy „v jiném než členském státě Evropské unie, ve kterém“.“. 

Nově by tak ustanovení § 49 odst. 4 písm. f) zákona č. 359/1999 Sb. 

znělo následovně: 

„f) výpis z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené ve státech, ve 

kterých v jiném než členském státě Evropské unie, ve kterém 

1. se v posledních 3 letech fyzická osoba zdržovala nepřetržitě déle 

než 3 měsíce, 

2. má právnická osoba sídlo nebo v posledních 3 letech alespoň po 

dobu 3 měsíců vykonávala činnost nebo měla sídlo; 

tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce.“. 

 

ochraně dětí, kdy po žadatelích o vydání 

pověření se budou vyžadovat pouze údaje 

z evidencí trestů těch zemí, které nelze získat 

s využitím systémů ECRIS a ECRIS-TCN, 

popř. u fyzické osoby, která je státním 

příslušníkem ČR nebo jiného členského státu 

EU, se budou žádat informace nezbytné pro to, 

aby si příslušný orgán mohl informace z RT 

příslušných států sám vyžádat. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

Ministerstvo vnitra K čl. I – obecně k novele zákona č. 40/2009 Sb.: 

1. Domníváme se, že zavedení pojmu „informační systém“ není 

vhodné a koncepční. Důvodová zpráva uvádí, že pojem „informační 

systém“ dle čl. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2013/40 ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy 

a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV je širší 

Akceptováno.  

V rámci výkladových ustanovení trestního 

zákoníku bude zavedena definice pojmu 

„počítačový systém“, který by byl vymezen 

způsobem, jakým je ve směrnici o útocích na 

informační systémy definován termín 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBPUGLST8)



9 

 

a oproti Budapešťské úmluvě zahrnuje navíc počítačová data. 

Skutečností však je, že mnohdy bývá útok veden vůči počítačovému 

systému, ne však současně vůči datům v něm uloženým či 

zpracovávaným. Podotýkáme, že v řadě skutkových podstat jsou 

chráněna právě data jako taková, nikoliv počítačový či informační 

systém. Typickým příkladem je skutková podstata v § 192 trestního 

zákoníku, v níž jsou chráněny děti před výrobou a jiným nakládáním 

s dětskou pornografií. V této skutkové podstatě je sankcionováno 

držení dat, která jsou vytvořena počítačovým systémem nebo jsou 

v něm uložena, avšak zůstává logicky označení počítačové dílo. 

Při zavedení navrhovaného slovního spojení by pak tento pojem 

(dle argumentace uvedené předkladatelem) automaticky obsahoval 

i data. Obdobně by bylo možné argumentovat i v případě § 182 odst. 

1 písmene c) trestního zákoníku, které by v návaznosti na výše 

uvedené skutečnosti mohlo znít: 

„c) neveřejného přenosu mezi informačními systémy, nebo v jeho 

rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z takovéhoto 

systému,“. 

Odlišení cíle útoku je významné i z hlediska posouzení subjektivní 

stránky skutkové podstaty trestného činu, jakož i následného procesu 

dokazování. Dle našeho názoru je tedy vhodné odlišovat počítačový 

systém a data tak, jak tomu je v současné úpravě. Požadujeme tyto 

skutečnosti vyjasnit a opětovně zvolené řešení uvážit. 

2. Při setrvání na požadavku zakotvení pojmu „informační systém“ 

považujeme za nezbytné do výkladových ustanovení zavést definici 

tohoto pojmu. 

3. Dle našeho názoru je nutné provést sjednocení terminologie se 

současně používanými pojmy v celém trestním zákoníku. 

V předloženém návrhu došlo k dílčímu nahrazení pojmu „počítačový 

„informační systém“.   

Zachování stávajícího pojmu „počítačový 

systém“ vedle „(počítačových) dat“ se jeví jako 

nejvhodnější řešení, neboť se jednak jedná o již 

zaužívaný termín v trestním právu a jednak tím 

dojde k jasnému odlišení od pojmu „informační 

systém“, který je v českém právním řádu již 

používán, nicméně v různých právních 

předpisech je vymezován odlišně a oproti 

požadavkům směrnice o útocích na informační 

systémy, resp. Budapešťské úmluvy úžeji. Toto 

užší vymezení je zpravidla dáno účelem nebo 

významem daného informačního systému 

(např. informační systém veřejné správy, 

informační systém nakládající s utajovanými 

informacemi, významný informační systém 

apod.). Mimo to, uvedené definice informačního 

systému mluví o počítači/počítačích či funkčních 

celcích, zatímco podle směrnice o útocích 

na informační systémy nebo Budapešťské 

úmluvy se má jednat o zařízení či přístroj. V 

souvislosti se zavedením nového výkladového 

ustanovení podotýkáme, že v trestním zákoníku 

bude sjednocena terminologie v tom smyslu, 

že bude používán termín „data“, tj. bez 

přívlastku „počítačová“. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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systém“, avšak na řadě míst právě pojem počítačový systém zůstal 

zachován, byť by v souvislosti s argumentací uvedenou v důvodové 

zprávě mohl být nahrazen také [srov. např. § 120 a § 230 odst. 2 

písm. d) trestního zákoníku]. S ohledem na skutečnost, že trestní 

zákoník užívá celou řadu pojmů vycházejících např. ze zákona 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 

ve znění pozdějších předpisů, či z Úmluvy o počítačové kriminalitě 

považujeme za nadmíru důležité, aby užívaná terminologie byla zcela 

vyjasněná a aktuální. 

Ministerstvo vnitra K čl. II bodu 13 – k § 8a odst. 4 zákona č. 45/2013 Sb.: 

Upozorňujeme, že dle stávajícího ustanovení § 8 odst. 3 zákona 

o obětech trestných činů je státní zástupce povinen mimo vydání 

písemného potvrzení o přijetí oznámení o skutečnostech 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, „oběť písemně 

a ústně informovat i bez žádosti v rozsahu podle odstavce 1 písm. b) 

až d)“. Požadujeme tedy vypustit v navrhovaném § 8a odst. 4 

samostatný odkaz na § 8 odst. 1 písm. d), neboť ten je zahrnut v 

§ 8 odst. 3 daného zákona. 

Vysvětleno.  

Formulace užitá v § 8a odst. 4 „informace 

uvedené v § 8 odst. 1 písm. d) a v odstavci 3“ 

nemíří na užití § 8 odst. 1 písm. d) a § 8 odst. 3, 

ale na užití § 8 odst. 1 písm. d) a § 8a odst. 3. 

Na základě připomínek jiných připomínkových 

míst bylo toto ustanovení zpřesněno, čímž se tato 

připomínka stala bezpředmětnou.   

Ministerstvo 

obrany 

K návrhu jako celku: 

Požadujeme, aby za část šestou byla vložena nová část sedmá 

(následné části přečíslovat), která zní: 

„ČÁST SEDMÁ 

Změna zákona o Vojenské policii 

 

Čl. IX 

Za § 11a zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii 

a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění 

zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 45/2016 Sb., zákona č. 47/2016 

Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona 

Akceptováno. 

Nad rámec připomínky byly provedeny pouze 

některé dílčí úpravy formálního charakteru (čísla 

zákonů v úvodní větě). Dále byl vložen odkaz na 

§ 11a odst. 6 zákona o Vojenské policii tak, 

aby byla zajištěna povinnost Vojenské policie 

předávat osobní údaje (daktyloskopické otisky) 

Policii ČR. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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č. 183/2017 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se vkládá nový § 11b, 

který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30 zní: 

 

„§ 11b 

Získávání osobních údajů pro účely záznamu v systému pro 

identifikaci členských států, které mají informace o předchozích 

odsouzeních státních příslušníků třetích zemí 

(1) Vojenská policie sejme pro účely záznamu v systému pro 

identifikaci členských států, které mají informace o předchozích 

odsouzeních státních příslušníků třetích zemí, zřízeného podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie30) daktyloskopické otisky 

osoby, která není státním příslušníkem žádného členského státu 

Evropské unie, je osobou bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž 

státní příslušnost není známa, která byla obviněna ze spáchání 

trestného činu nebo které bylo sděleno podezření ze spáchání 

trestného činu, nebyly-li její daktyloskopické otisky sejmuty podle 

§ 11a odst. 1. 

(2) Vojenská policie osobní údaje získané podle odstavce 1 

zlikviduje, jakmile nejsou zapotřebí pro účely podle odstavce 1. 

Ustanovení § 11a odst. 2 až 4 se použije obdobně. 

_________________ 

30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 

17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro 

identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních 

státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti 

(ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému 

rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726. 

CELEX: 32019R0816 

 

Čl. X 

Přechodné ustanovení 
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Ustanovení § 11b zákona č. 300/2013 Sb., ve znění účinném 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije až ode dne 

zahájení provozu ECRIS-TCN stanoveného rozhodnutím Komise 

podle článku 35 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/816. 

CELEX: 32019R0816 “. 

 

Odůvodnění: 

Předkladatel návrhu zákona v reakci na předmětné nařízení opomněl 

Vojenskou policii a novelu jejího zákona v návrhu neřeší. V rámci 

působnosti policejního orgánu Vojenské policie však může reálně 

nastat situace, kdy bude prověřována nebo vyšetřována trestná 

činnost, a to i nedbalostní, v níž může být osoba, která není státním 

příslušníkem žádného členského státu Evropské unie, je osobou bez 

státní příslušnosti nebo osobou, jejíž státní příslušnost není známa, 

spolupachatelem osoby, která spadá do působnosti Vojenské policie. 

Vojenská policie, která má od novelizace svého zákona zákonem 

č. 111/2019 Sb., obdobné oprávnění jako Policie ČR ve svém § 65 

(byť za mírně odlišných podmínek, pouze při zahájení trestního 

stíhání a při sdělení podezření ze spáchání úmyslného trestného činu), 

konkrétně v ustanovení § 11a Získávání osobních údajů pro účely 

budoucí identifikace, by tedy měla být podle našeho názoru součástí 

předloženého návrhu zákona. Bez novelizace doplněním nového 

ustanovení do zákona o Vojenské policii by Vojenská policie 

nemohla naplnit obsah výše uvedeného nařízení, neboť toto 

se vztahuje u vymezeného okruhu osob k nedbalostním trestným 

činům, kterých se stávající ustanovení § 11a netýká. Navrhujeme 

proto, aby bylo v reakci na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje 

centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají 

informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez 
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státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského 

informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení 

(EU) 2018/1726, byla do předmětného návrhu zákona doplněna část 

obsahující návrh novelizace zákona č. 300/2013 Sb., zákon 

o Vojenské policii, a to vložením nového ustanovení § 11b Získávání 

osobních údajů pro účely záznamu v systému pro identifikaci 

členských států, které mají informace o předchozích odsouzeních 

státních příslušníků třetích zemí, jehož obsah navrhujeme řešit 

obdobně, jako u návrhu nového ustanovení § 65a v zákoně o Policii 

ČR. Z tohoto důvodu je možné využít důvodovou zprávu k novele 

zákona o Policii České republiky, ve vztahu k nově navrhovanému 

ustanovení § 11b zákona o Vojenské policii, obdobně. Poznámka pod 

čarou je označena v návaznosti na probíhající novelu zákona 

o Vojenské policii. 

 

Národní úřad pro 

kybernetickou 

a informační 

bezpečnost 

1. K § 42 písm. o) trestního zákoníku:  

V navrhovaném znění § 42 trestního zákoníku navrhujeme odstranit 

písm. o): „spáchal trestný čin s další osobou,“. 

Navrhovaná úprava § 42 písm. o) trestního zákoníku není v souladu 

s účelem ustanovení Čl. 9 písm. c) směrnice o pohlavním zneužívání 

dětí, jehož transpozici má dle důvodové zprávy předloženého 

předpisu představovat. 

Dle důvodové zprávy obsahuje výše uvedené ustanovení směrnice 

požadavek, aby skutečnost, že byl TČ podle čl. 3 až 7 směrnice 

spáchán několika osobami, byla za každých okolností považována za 

přitěžující okolnost, nejsou-li tyto okolnosti již součástí skutkových 

podstat TČ. Předmětné ustanovení směrnice nicméně požaduje pouze 

zajištění, že tato okolnost (spáchání činu několika osobami) bude 

moci být považována za přitěžující okolnost, nikoliv aby jí byla 

Akceptováno jinak.  

Článek 9 písm. c) směrnice o pohlavním 

zneužívání dětí je nutno číst jako povinnost 

stanovit výše uvedenou skutečnost výslovně 

za přitěžující okolnost ve vnitrostátních právních 

řádech členských států (viz bod odůvodnění 21 

směrnice), demonstrativní výčet těchto okolností 

je tak nedostačující. Ostatně i v rámci řízení proti 

ČR č. 2019/2228 pro porušení povinnosti podle 

článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie 

poukazovala Evropská komise ve svém 

formálním upozornění týkajícího 

se nedostatečného provedení směrnice 2011/93 

mj. i na to, že je nutné zajistit, aby se v souladu 

s čl. 9 písm. c) směrnice za přitěžující okolnost 
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„za každých okolností“, jak uvádí důvodová zpráva. Za souladné 

se směrnicí lze tedy považovat již stávající znění § 42 TZ, jehož 

úvodní věta stanoví, že „Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne 

zejména k tomu, že pachatel…“. Výčet konkrétních přitěžujících 

okolností, který v ustanovení následuje, je tedy demonstrativní 

a jelikož nechává v diskreci soudu zohlednit při rozhodování jako 

přitěžující jakoukoliv jinou okolnost, plní požadavek směrnice, 

aby mohlo být za přitěžující okolnost považováno rovněž spáchání 

činu několika osobami. 

Navrhované znění § 42 písm. o) TZ zachází dále, než požaduje 

směrnice, a činí ze spáchání činu několika osobami obligatorní 

přitěžující okolnost. Domníváme se, že skutečnost, že s pachatelem 

páchala TČ také jiná osoba, nelze klást pachateli TČ k tíži ve všech 

případech, avšak pouze v případech, kdy byla součinnost smluvena 

a tedy pachatelem zapříčiněna [v souladu se zněním důvodové zprávy 

se domníváme, že tyto případy již ve v současnosti platném znění TZ 

pokrývá institut spolčení, který je součástí ustanovení dosavadního 

§ 42 písm. o) TZ, resp. navrhovaného § 42 písm. p) TZ]. 

V případech, kdy tentýž TČ páchala spolu s pachatelem ještě jiná 

osoba, aniž by tuto okolnost pachatel ovlivnil či ji dokonce mohl 

ovlivnit, by dle našeho názoru neměla být tato okolnost kladena 

pachateli bez dalšího k tíži. 

Pakliže by zákonodárce přesto považoval za vhodné učinit okolnost 

spáchání některých TČ více osobami za obligatorní přitěžující 

okolnost, domníváme se, že by vzhledem k předmětu směrnice (Čl. 1 

směrnice: stanovení minimálních pravidel týkajících se vymezení TČ 

a sankcí v oblasti pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování 

dětí, dětské pornografie a navazování kontaktu s dětmi k sexuálním 

účelům) a znění transponovaného ustanovení Čl. 9 směrnice („Pokud 

následující okolnosti nejsou již součástí skutkové podstaty trestných 

ve všech případech považovala skutečnost, že 

trestný čin byl spáchán společně několika 

osobami.  

Nicméně vzhledem k tomu, že z ustanovení § 39 

odst. 3 a § 42 tr. zák. plyne pro soudce povinnost 

danou přitěžující okolnost aplikovat, pokud je 

v konkrétním případě naplněna (srov. formulaci 

„soud přihlédne k tomu“, nikoli „soud může 

přihlédnout k tomu“), byl oproti znění 

zaslanému do připomínek normativní text 

zákona modifikován tak, aby soudci bylo 

v daném případě umožněno k této přitěžující 

okolnosti nepřihlížet [obdobně jako přitěžující 

okolnost ve stávajícím § 42 písm. p) tr. zák.].  

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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činů uvedených v článcích 3 až 7…“) odpovídalo spíše doplnění této 

okolnosti do skutkové podstaty příslušných trestných činů spojených 

s pohlavním zneužívání dětí.  

Národní úřad pro 

kybernetickou a 

informační 

bezpečnost 

3. K důvodové zprávě, zvláštní části, bodu 14 [§ 230 odst. 4 písm. c) 

trestního zákoníku]: 

Z hlediska zákona o kybernetické bezpečnosti neslouží k ochraně 

fungování státu, zdraví osob, bezpečnosti, hospodářství nebo 

k zajištění základních životních potřeb obyvatel pouze institut 

kritické informační infrastruktury. Další takto zásadní informační 

systémy jsou chráněny jako významné informační systémy potažmo 

systémy základních služeb. 

Navrhujeme proto v rámci důvodové části k bodu 14 [§ 230 odst. 4 

písm. c)] doplnit následující text: 

„Nadto toto vymezení umožňuje zahrnout do rozsahu této skutkové 

podstaty i významná narušení dalších zásadních informačních 

systémů jako jsou jiné informační systémy chráněné dle zákona 

č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, mezi takové systémy 

patří zejména významné informační systémy či informační systémy 

základní služby.“  

Akceptováno.  

OKOM 
K bodu 2 (§ 34 odst. 3 písm. c)) 

Ve výčtu trestních činů, které by podle čl. 15 odst. 2 směrnice 

2011/93/EU mělo být možné stíhat po dostatečně dlouhou dobu poté, 

co oběť dosáhla plnoletosti, je mimo jiné i trestní čin pohlavního 

zneužití (viz čl. 3). V § 34 odst. 3 písm. c) však trestní čin pohlavního 

zneužití (§ 187) chybí. Požadujeme vysvětlit nebo doplnit. 

Vysvětleno.  

Součástí uvedeného výčtu trestných činů, 

u kterých dochází ke stavení promlčecí doby 

z důvodu věku oběti, jsou mj. i všechny trestné 

činy uvedené v hlavě třetí zvláštní části trestního 

zákoníku o trestných činech proti lidské 

důstojnosti v sexuální oblasti (tj. § 185 tr. zák. 
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až 193b tr. zák). § 187 tr. zák. o pohlavním 

zneužití je tak v uvedeném výčtu obsažen. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

OKOM 
K bodu 17 (§ 234 odst. 1): 

Domníváme se, že legislativní zkratka zavedená v § 234 odst. 1 

nemusí být vykládána v souladu se směrnicí.  Podle návrhu 

se platebním prostředkem rozumí platební prostředek jiného, 

který umožňuje výběr hotovosti nebo převod peněžních prostředků 

anebo virtuálních aktiv používaných namísto peněžních prostředků. 

To však nekoresponduje s dikcí směrnice 2019/713, která přirozeně 

zahrnuje do definice i platební prostředek vlastní (např. pro účely 

použití padělaného či pozměněného platebního prostředku). 

Požadujeme vysvětlit nebo upravit. 

 

Akceptováno. 

V návaznosti na uplatněnou připomínku bylo 

znění § 234 tr. zák. upraveno.  

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

OKOM 
K transpozici článku 15 směrnice 2019/713: 

Článek 15 směrnice 2019/713 je dle srovnávací tabulky z hlediska 

transpozice nerelevantní. Dle našeho názoru relevantní 

pro transpozici je, a je tedy nutno jej provést. 

Akceptováno jinak. 

V příslušné srovnávací tabulce bude jako 

implementační ustanovení k čl. 15 odst. 1 a 2 

směrnice doplněno ustanovení § 158 odst. 2 

trestního řádu (k čl. 15 odst. 1 směrnice pak bude 

nadto vykázáno ustanovení § 8 odst. 1 trestního 

řádu obsahující povinnost všech státních orgánů 

neprodleně oznamovat policejnímu orgánu nebo 

státnímu zástupci skutečnosti nasvědčující tomu, 

že byl spáchán trestný čin) s tím, že příslušná 

srovnávací tabulka bude doplněna o tyto 
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poznámky:  

 Trestní oznámení může podat kdokoli 

kterémukoli policejnímu orgánu či státnímu 

zástupci, přičemž jej lze podat také 

elektronicky s elektronickým podpisem, 

popřípadě i anonymně (viz i § 59 odst. 3 

tr. řádu, podle kterého „není-li podatel znám 

anebo nejsou-li nedostatky ve stanovené 

lhůtě odstraněny, k podání se dále 

nepřihlíží; to neplatí pro trestní oznámení 

nebo pro jiný podnět, na jehož podkladě lze 

učinit závěr o podezření ze spáchání 

trestného činu“).  

 Podle § 221 zákona č. 370/2017 Sb., 

o platebním styku, ve znění zákona č. 

5/2019 Sb., je osoba oprávněná poskytovat 

platební služby podle tohoto zákona povinna 

oznámit České národní bance závažný 

bezpečnostní nebo provozní incident 

v oblasti platebního styku bez zbytečného 

odkladu po jeho zjištění. Osoba oprávněná 

poskytovat platební služby informuje 

uživatele o výskytu závažného 

bezpečnostního nebo provozního incidentu 

v oblasti platebního styku, může-li v jeho 

důsledku vzniknout újma na jmění uživatele. 

Zároveň informuje uživatele, jakým 

způsobem může zakročit k odvrácení újmy. 

Toto oznámení vůči České národní bance lze 

podat pouze elektronicky. Podle § 222 
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tohoto zákona je dále osoba oprávněná 

poskytovat platební služby povinna 

každoročně informovat vždy do 30. června 

Českou národní banku o bezpečnostních 

a provozních rizicích, kterým je 

v souvislosti s poskytováním platebních 

služeb vystavena, a o podvodech, které 

v oblasti platebního styku zaznamenala.  

 Pokud trestné činy podle této směrnice 

souvisí nebo je podezření, že mohou 

souviset s legalizací výnosů z trestné 

činnosti (např. představují zdrojový trestný 

čin) nebo financováním terorismu, jsou 

finanční instituce a další právnické osoby, 

které jsou povinnými osobami ve smyslu 

zákona č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, povinny 

oznamovat podezřelý obchod Finančnímu 

analytickému úřadu, a to bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních 

dnů ode dne zjištění podezřelého obchodu 

(§ 18 zákona č. 253/2008 Sb.).  

 Ministerstvo vnitra v současné době pracuje 

na zavedení možnosti podávat trestní 

oznámení online, přes Portál občana. S tou 

možností je počítáno prozatím pro 

oznamování trestných činů z nenávisti, 

v návaznosti na vyhodnocení provozu má 

tato možnost potenciál stát se v budoucnu 

informačním kanálem usnadňujícím 
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neprodlené oznamování všech trestných činů 

včetně trestných činů podle této směrnice. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

Obecně 

Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje na to, že trestní zákoník 

stále ještě dostatečně nereaguje na nové trendy, hrozby a risika 

v deliktních jednáních u zpracování osobních údajů, spojené 

s moderními technologiemi. Předkládá proto návrh na úpravu 

skutkové podstaty trestného činu neoprávněného nakládání 

s osobními údaji. 

K jednotlivým ustanovením 

V článku I se za bod 5 vkládá nový bod 5a, který zní: „5a. V § 180 

se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: „Stejně bude 

potrestán, kdo ve velkém rozsahu neoprávněně shromažďuje nebo 

jinak zpracovává osobní údaje, které nejsou veřejně přístupné a které 

mohou způsobit vážnou újmu tomu, jehož se osobní údaje týkají.“ 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.“ Tato 

připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Po schválení GDPR bylo nezbytné zvýšit ochranu osobních údajů. 

Ta právní jednání, na jejichž trestání prostředky správního práva 

nestačí, totiž zůstávají v současné době beztrestná. Současná 

formulace skutkové podstaty neumožňuje trestat zvlášť závažná 

jednání, kde jsou, zejména za účelem podnikání, neoprávněně 

a úmyslně zveřejňovány osobní údaje. Nová skutková podstata by též 

postihovala hackery, kteří neoprávněně zveřejňují osobní údaje 

s cílem subjekty osobních údajů poškodit. 

Vypořádáno jinak.  

S připomínkovým místem bylo dohodnuto, 

že o připomínce se bude dále jednat 

v budoucnosti. Ve vztahu k návrhu tohoto 

zákona připomínkové místo na uvedené 

připomínce netrvá.  
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Tyto případy se množí a často se jedná i o recidivu. Schéma těchto 

činů bývá následující: Pachatel shromažďuje a zveřejňuje 

identifikační osobní údaje podnikajících osob z neznámých zdrojů, 

zřejmě z veřejných rejstříků. Následně telefonicky kontaktuje subjekt 

údajů s cílem uzavření smlouvy na poskytnutí služby spočívající ve 

zveřejňování osobních údajů. Subjekt údajů netuší, že je někde 

inserován, a po zmanipulování v omylu smlouvu uzavře. Následně je 

vyzván k úhradě ceny za službu. Při neuhrazení je dále vymáhána 

smluvní pokuta. Jedná se tedy o podvodnou inserci a katalogy, které 

někdy souvisí se sporem o existenci smlouvy uzavřené na dálku. 

Dalším kasuistikou dobře známou z praxe ÚOOÚ jsou podvodná 

jednání prodejců a zprostředkovatelů dodávek energií, respektive 

zaměstnanců a dalších osob jednajících jejich jménem. Příklad: 

Podomní prodejce energie se vydává za zaměstnance stávajícího 

dodavatele energie s tím, že provádí u odběratele energie kontrolu, 

např. změny tarifu za jistič, a žádá o předložení dokladů, smluv atd. 

Subjekt údajů je prodejcem uveden v omyl a zmanipulován k podpisu 

smlouvy o zprostředkování dodavatele energie. 

Jiný příkladem je podvodné sjednání smlouvy na základě krádeže 

identity, zfalšování podpisu na smlouvě o zprostředkování dodávky 

energie nebo zfalšování následného verifikačního telefonického 

rozhovoru. Dalším typickým případem, na který by se navrhované 

ustanovení mohlo v budoucnu vztahovat, je zveřejňování osobních 

údajů subjektů údaje společně s nepravdivými údaji o nich 

v databázích, jak je známo např. z Centrálního registru dlužníků. 

ÚOOÚ má za to, že výše popsaná jednání jsou natolik trestuhodná, že 

ospravedlňují zavedení nové skutkové podstaty. Podstatný je také 

rozdíl mezi správním a trestním řízením. ÚOOÚ na rozdíl od OČTŘ 

nedisponuje inkvisiční pravomocí; v podstatě se spoléhá 
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na dokumenty předložené dozorovaným, které právně vyhodnocuje. 

Pořizování důkazů proti vůli dozorovaného, např. skrytým 

sledováním, odposlechy apod. není možné a ani by to nebylo žádoucí, 

neboť intensita přestupku takové postupy nevyžaduje. 

V uvedených případech je proto nutné pořizovat důkazy prostředky 

trestního práva. Policie ČR disponuje širšími vyšetřovacími 

pravomocemi než správní úřady, jakým je ÚOOÚ. Existuje též užší 

spolupráce v rámci vyšetřování trestných činů – mezinárodní 

spolupráce v justičních věcech – která se v rámci správních úřadů 

neuplatňuje a která významně přispívá k objasnění skutku. 

Jak je uvedeno v obecné části, trestněprávní ochrana osobních údajů 

před soukromoprávními delikty, existuje již např. v Německu, kde 

byla v § 42 zákona adaptujícího na GDPR a transponující JHAD 

(DSAnpUG-EU), zakotvena následující právní úprava: 

„§ 42 

Trestní předpisy 

(1) Trestem odnětí svobody až do tří let nebo peněžní pokutou 

bude potrestán kdo vědomě osobní údaje, které nejsou veřejně 

přístupné ve velkém množství bez oprávnění, 

a) předá třetí osobě nebo 

b) jiným způsobem zpřístupní 

c) a přitom jedná profesionálně. 

(2) Trestem odnětí svobody až do dvou let nebo peněžní pokutou 

bude potrestán kdo osobní údaje, které nejsou obecně přístupné, 

a) zpracovává, aniž by k tomu byl oprávněn nebo 

b) je podvodně získá 

c) a činí tak za odměnu nebo úmyslně anebo se jinak obohatí nebo 
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jiného poškodí. 

(3) Skutek bude stíhán pouze na žádost. K ní je oprávněna dotčená 

osoba, odpovědný (pozn. tj. správce) nebo Spolkový pověřenec 

a dozorový úřad. 

(4) Hlášení podle článku 33 nařízení (EU) 2016/679 a oznámení 

podle článku 34 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 mohou být použita 

v trestním řízení proti osobě s ohlašovací povinností nebo některému 

z příbuzných uvedených v § 52 odst. 1 trestního řádu jen se 

souhlasem.“ 

(5) Návrh nové skutkové podstaty by tedy pomohl řešit závažný 

problém, kde by trestní postih jako ultima ratio umožňoval adekvátně 

potrestat tyto nejzávažnější případy zásahu do soukromí.  

Zmocněnkyně 

vlády pro lidská 

práva 

K § 8a ZOTČ:  

Vítáme vložení nového ustanovení § 8a upravujícího poskytnutí 

určitých informací v písemné i ústní formě bez žádosti. Považujeme 

však za nutné doplnění dalších práv, zejména v ustanoveních § 16, 17 

a 19 ZOTČ tak, aby tato práva byla aplikována vždy bez podmínky 

požádání. Pro oběti trestných činů, zejména v případě zvlášť 

zranitelných a dětských obětí, totiž podání žádosti může představovat 

nepřekonatelnou překážku pro uplatnění jejich práva. Nejsou toho 

často schopny v důsledku nedostatku vyspělosti anebo 

významně zhoršeného psychického stavu. Z tohoto důvodu je často 

ztížena i jejich komunikace se zmocněncem a ostatními subjekty, 

které mohou požádat za oběť, není tudíž možné právo uplatnit ani 

touto cestou. U dětí je navíc situace ztížena častou kolizí zájmů. 

Částečně vysvětleno, ve zbytku ROZPOR.  

Připomínka ve vztahu k právům podle 17 a 19 

ZOTČ byla vysvětlena, ve vztahu k právu podle 

§ 16 ZOTČ připomínkové místo na připomínce 

nadále trvá.  

O svých právech, včetně práva podle § 16 

ZOTČ, jsou oběti poučovány, a to srozumitelně 

a s přihlédnutím k jejich věku či stavu 

a způsobem, který odpovídá jejich potřebám, a to 

jak orgány činnými v trestním řízení, tak 

i jednotlivými poskytovateli pomoci obětem. 

Samotné uplatnění tohoto práva je zcela 

neformální a oběť nijak nezatěžuje. Obligatorní 

znepřístupnění osobních údajů oběti, tj. bez 

ohledu na to, zda o to oběť vůbec stojí a zda 

případné znepřístupnění jejich údajů má vůbec 

potenciál přispět k jejich ochraně (protože jde 

např. o údaje pachateli známé), by podle názoru 
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Ministerstva spravedlnosti zcela postrádal smysl. 

Zmocněnkyně 

vlády pro lidská 

práva 

K § 17 zákona o obětech trestných činů (ZOTČ) – zvýšení ochrany 

před druhotnou újmou způsobenou setkáním s pachatelem 

Vzhledem ke zkušenostem z praxe se jeví jako účelné rozšířit 

ochranu obětí takovým způsobem, aby se nesetkávaly s pachatelem 

trestného činu. Oběti se totiž nadále v některých případech mohou 

setkávat s pachateli v soudních budovách a policejních služebnách. 

Navrhujeme upravit znění § 17 ZOTČ následujícím způsobem: „Oběť 

a osoba jí blízká mají právo požádat v kterémkoli stadiu trestního 

řízení, popřípadě i před jeho zahájením, aby byla při úkonech, 

kterých se účastní, učiněna potřebná opatření k zabránění jejich 

kontaktu s osobou, kterou oběť označila za pachatele, která je 

podezřelá se spáchání trestného činu, nebo proti níž se vede trestní 

řízení, a to včetně soudních budov a policejních služeben.“ 

Vysvětleno. 

Navrhované doplnění nijak nemění smysl 

ustanovení, opatření k zabránění kontaktu oběti 

s osobou, kterou oběť označila za pachatele, 

která je podezřelá ze spáchání trestného činu, 

nebo proti níž se vede trestní řízení, se týkají jak 

kontaktu při samotném úkonu, tak období před 

ním a po něm (viz § 17 odst. 2), a to bez ohledu 

na to, kde je úkon prováděn, tj. včetně budov 

soudů či policejních služeben.  

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

Zmocněnkyně 

vlády pro lidská 

práva 

K § 18 odst. 1 ZOTČ – upřesnění nepřípustných otázek 

V trestním řízení nadále v některých případech dochází k sekundární 

viktimizace obětí v průběhu jejich výslechů pokládáním 

nadbytečných a pro řízení bezpředmětných otázek. Je proto účelné 

upřesnit znění § 18 odst. 1 ZOTČ a explicitně zmínit zákaz kladení 

otázek týkajících se předchozích sexuálních vztahů oběti. 

Navrhujeme upravit znění § 18 odst. 1 ZOTČ následujícím 

způsobem: „Otázky směřující do intimní oblasti vyslýchané oběti, 

zejména týkající se předchozích sexuálních vztahů a chování oběti, 

lze klást jen tehdy, pokud je to nezbytné pro objasnění skutečností 

důležitých pro trestní řízení. Tyto otázky je třeba klást zvlášť šetrně 

a po obsahové stránce vyčerpávajícím způsobem, aby nebylo nutné 

výslech znovu opakovat; jejich formulaci je třeba při zachování 

potřebné ohleduplnosti přizpůsobit věku, osobním zkušenostem 

a psychickému stavu oběti.“ 

ROZPOR.  

Stávající legislativní úprava poskytuje 

dostatečné záruky, aby oběti nebyly vystavovány 

otázkám týkajícím se předchozích sexuálních 

vztahů a chování oběti, není-li to nezbytné 

z hlediska dokazování (zejména možnost podání 

námitek proti zaměření otázky, možnost požádat 

o přezkoumání postupu policejního orgánu, 

v případě výslechu dětské oběti možnost 

navrhnout odložení, přerušení či ukončení 

výslechu). Jsou-li praxí signalizována pochybení 

v postupech orgánů činných v trestním řízení, je 

třeba je řešit v individuálních případech, a jde-li 

o systémovější jev, pak v rovině metodické.  
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Zmocněnkyně 

vlády pro lidská 

práva 

K ustanovení § 20 odst. 2 ZOTČ 

Výslech v prostorách pro tento účel upravených či přizpůsobených 

(tzv. speciální výslechové místnosti) případně konání jiného soudního 

roku by měly být u zvlášť zranitelných obětí a zejména dětí 

povinností, nikoli pouze pravidlem v případech, je-li to možné. 

V praxi není toto pravidlo dodržováno, přestože pokrytí ČR 

speciálními výslechovými místnostmi je dostatečné. 

Vysvětleno. 

Ze zákona bezpochyby plyne, že výslech zvlášť 

zranitelných obětí v místnostech k tomu 

upravených nebo uzpůsobených je nutné provést 

vždy tehdy, je-li to (objektivně) možné. Není zde 

tedy žádné diskreční oprávnění orgánů činných 

v trestním řízení, použití takovýchto 

výslechových místnosti je vázáno pouze na 

objektivní možnost jejich využití.  

Je třeba si uvědomit, že se může též jednat 

o úkony neodkladné, kdy je potřebné oběť 

vyslechnout okamžitě. Byť je pokrytí 

speciálními výslechovými místnosti napříč 

Českou republikou dostatečné, i tak může být 

vzdálenost k nejbližší speciální výslechové 

místnosti desítky kilometrů, a také není 

zaručeno, že tato místnost není obsazena. 

Vznikající časové prodlevy můžou mít 

v konkrétním případě velice nepříznivý dopad 

na další vývoj případu.   

Stanovovat povinnost provádět výslech 

ve speciální výslechové místnosti tam, kde to 

není objektivně možné (např. tyto místnosti na 

daném základním útvaru PČR neexistují, nelze 

je z časových důvodů využít), by nedávalo žádný 

smysl – jednalo by se o pouhou proklamaci. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Zmocněnkyně 

vlády pro lidská 

práva 

K ustanovení § 34 odst. 3 písm. c) TZ 

Vítáme rozšíření výčtu trestných činů, u nichž dochází ke stavění 

promlčecí doby po dobu, než oběť dovrší 18 let, o § 202 TZ – svádění 

k pohlavnímu styku, který bude nadto nově koncipován. Považujeme 

však za nutné v této souvislosti výčet trestných činů rozšířit ještě 

o § 198 TZ - týrání svěřené osoby. 

ROZPOR. 

Ustanovení § 34 odst. 3 písm. c) trestního 

zákoníku představuje pouze minimální 

promítnutí mezinárodních závazků České 

republiky, přičemž jeho rozšiřování o další 

trestné činy není žádoucí. Dle názoru 

Ministerstva spravedlnosti je třeba spíše oběti 

podporovat v tom, aby případy trestných činů na 

nich páchaných hlásily, ať již samy nebo 

prostřednictvím jiných osob, příslušným 

orgánům, s nimi spolupracovaly a aby jim byl 

zajištěn pocit bezpečí. Promlčecí dobu v délce 

10 let u trestného činu týrání svěřené osoby 

považuje Ministerstvo spravedlnosti 

za dostačující, a to i s přihlédnutím k obecné 

oznamovací povinnosti státních orgánů (§ 8 

odst. 1 trestního řádu) a k tomu, že u tohoto 

trestného činu představuje neoznámení trestného 

činu podle § 368 trestního zákoníku 

a nepřekažení trestného činu podle § 367 

trestního zákoníku trestný čin.  

Zmocněnkyně 

vlády pro lidská 

práva 

K ZOTČ – zavedení přezkumu nepřiznání postavení zvlášť zranitelné 

oběti 

Pokud orgány činné v trestním řízení neposkytnou obětem status 

zvlášť zranitelné oběti, neexistuje podle platné právní úpravy 

možnost obrany proti takovému postupu. Oběť tak ztrácí významná 

práva, zejména právo na bezplatného zmocněnce, právo na šetrný 

výslech atd. 

Navrhujeme do zákona o obětech trestných činů zavést přezkum 

nepřiznání postavení zvlášť zranitelné oběti. 

Vysvětleno. 

Zákon č. 56/2017 Sb., kterým se mění zákon 

o obětech trestných činů, výslovně stanovil 

pravidlo, dle kterého v případě pochybnosti 

o tom, zda je daná oběť zvlášť zranitelná nebo 

nikoli, je ji třeba za zvlášť zranitelnou 

považovat. Pokud by policejní orgán nezacházel 

s obětí jako s obětí zvlášť zranitelnou, třebaže 
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tato oběť se za takovouto oběť považuje, může 

na z jejího pohledu nesprávný postup policejního 

orgánu upozornit dozorového státního zástupce 

(ten má povinnost nejenom věc prozkoumat, ale 

také vyrozumět žadatele o výsledku, včetně 

přijatých opatření); obdobně pak v případě 

nesouhlasu s posouzením postavení oběti ze 

strany státního zástupce lze iniciovat dohled 

podle zákona o státním zastupitelství. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

Zmocněnkyně 

vlády pro lidská 

práva 

K důvodové zprávě, obecná část – zhodnocení současného stavu 

a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k ochraně osobních údajů 

Součástí návrhu zákona je důvodová zpráva, která má obecnou 

a zvláštní část. Obecná část dle čl. 9 odst. 2 písm. b) 

Legislativních pravidel vlády obsahuje dopady navrhovaného řešení 

ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

Zhodnocení musí dle čl. 4 odst. 1 písm. f) Legislativních pravidel 

vlády obsahovat vysvětlení příčin rozdílů, očekávaných dopadů nebo 

očekávaného vývoje, s využitím statistických a jiných údajů, jsou-li 

tyto k dispozici. V předkládané důvodové zprávě se pouze dočteme, 

že „Navrhovaná právní úprava...nezavádí žádné rozdíly na základě 

pohlaví...“ (str. 7 důvodové zprávy). To se ve vztahu ke znění 

Legislativních pravidel vlády jeví jako nedostatečné hodnocení. 

Navrhujeme do části Zhodnocení současného stavu a dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k ochraně osobních údajů v obecné části důvodové zprávy doplnit 

následující: „Materiál má pozitivní dopad na rovnost žen a mužů. 

Materiál má za cíl zlepšit ochranu obětí trestného činu svádění 

k pohlavnímu styku a to dvojím způsobem. Za prvé materiál 

Akceptováno ve smyslu připomínky.  

Důvodová zpráva byla doplněna tímto 

způsobem:  

Předložený návrh nemá bezprostřední, ani 

sekundární dopady na rovnost mužů a žen 

a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, 

neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno 

z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 

V této souvislosti lze nicméně upozornit, 

že návrh prodlužuje stavení promlčení doby 

trestného činu svádění k pohlavnímu styku 

a rozšiřuje skutkovou podstatu trestného činu 

svádění k pohlavnímu styku tak, aby byly 

postihnutelné i osoby, které vykonaly pohlavní 

styk s dítětem starším patnácti let nebo 

se účastnily pohlavního sebeukájení takového 

dítěte, jeho obnažování nebo jiného 

srovnatelného chování za účelem vlastního 
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prodlužuje stavení promlčení doby po dostatečně dlouhou dobu poté, 

co oběť dosáhla plnoletosti, což činí ochranu pro tyto oběti 

dostupnější, neboť mají více času na zahájení trestního řízení 

a potrestání pachatele. Za druhé navrhovaná právní úprava rozšiřuje 

skutkovou podstatu trestného činu svádění k pohlavnímu styku tak, 

aby byly postihnutelné i osoby, které zneužili dítě starší patnácti let 

za účelem pohlavního sebeuspokojení, ačkoliv věděly, že dítěti nebo 

jinému za to byla třetí osobu nabídnuta úplata. Rozšířením skutkové 

podstaty se zlepšuje postavení obětí tohoto chování. Vzhledem 

k tomu, že obětí pohlavního zneužívání a sexuálních trestných činů 

jsou především ženy, bude mít takováto úprava trestního zákoníku 

pozitivní dopad na rovnost žen a mužů. 

pohlavního uspokojení, jestliže tomuto dítěti 

nebo jinému byla za to nabídnuta, slíbena nebo 

poskytnuta úplata, výhoda nebo prospěch. 

Vzhledem ke skutečnosti, že oběťmi pohlavního 

zneužívání a sexuálních trestných činů jsou 

přitom především ženy, lze návrh považovat 

za návrh, který zlepšuje jejich postavení. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

V Praze dne 13. 5. 2020 

 

Vypracoval: Mgr. Aneta Dvořáková 
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