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                                                                           Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s právními předpisy EU                                                                                     
 

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 

 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

Čl.  I bod  2 

[§ 34 odst. 3 

písm. c)] 

§ 34 

Promlčecí doba 

(3) Do promlčecí doby se nezapočítává 

c) doba, po kterou oběť trestného činu těžkého ublížení na 

zdraví spočívajícího v zmrzačení pohlavních orgánů 

nebo sterilizaci (§ 145), nedovoleného přerušení 

těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159), 

obchodování s lidmi (§ 168), zavlečení spáchaného 

za účelem donucení jiného k sňatku (§ 172), vydírání 

(§ 175) nebo útisku (§ 177) spáchaných za účelem 

donucení jiného k sňatku nebo k strpění zákroku 

směřujícího k způsobení těžkého ublížení na zdraví 

spočívajícího v zmrzačení pohlavních orgánů nebo 

některého trestného činu uvedeného v hlavě třetí 

zvláštní části tohoto zákona o trestných činech proti 

lidské důstojnosti v sexuální oblasti anebo trestného 

činu svádění k pohlavnímu styku (§ 202) byla mladší 

osmnácti let, 

 

32011L0093 Čl. 15 odst. 2  Článek 15 

Vyšetřování a stíhání 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby bylo možné stíhat 

všechny trestné činy uvedené v článku 3, čl. 4 odst. 2, 3, 5, 6 a 7 a všechny 

závažné trestné činy uvedené v čl. 5 odst. 6, kdy byla využívána dětská 

pornografie ve smyslu čl. 2 písm. c) bodech i) až ii), po dostatečně dlouhou 

dobu poté, co oběť dosáhla plnoletosti, přičemž tato doba odpovídá závažnosti 

příslušného trestného činu. 

Čl.  I bod 3 

[§ 42 písm. 

h)] 

§ 42 

Přitěžující okolnosti  

Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k 

tomu, že pachatel  

h) spáchal trestný čin ke škodě dítěte, osoby blízké, 

těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku 

nebo nemohoucí anebo jím ohrozil jejich život,  

32011L0093 Čl. 9 písm. f) Článek 9 

Přitěžující okolnosti 

Pokud následující okolnosti nejsou již součástí skutkové podstaty trestných činů 

uvedených v článcích 3 až 7, přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění 

toho, že tyto okolnosti budou moci být v souladu s příslušnými ustanoveními 

vnitrostátního práva a v souvislosti s příslušnými trestnými činy uvedenými v 

článcích 3 až 7 považovány za přitěžující okolnosti: 

f) pachatel úmyslně nebo z nedbalosti ohrozil život dítěte nebo 

Čl.  I bod  4 

[§ 42 písm. 

o)] 

§ 42 

Přitěžující okolnosti  

Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k 

32011L0093 Čl. 9 písm. c) Článek 9 

Přitěžující okolnosti 

Pokud následující okolnosti nejsou již součástí skutkové podstaty trestných činů 

uvedených v článcích 3 až 7, přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

tomu, že pachatel 

o) spáchal trestný čin s další osobou, 

 

toho, že tyto okolnosti budou moci být v souladu s příslušnými ustanoveními 

vnitrostátního práva a v souvislosti s příslušnými trestnými činy uvedenými v 

článcích 3 až 7 považovány za přitěžující okolnosti: 

c) trestný čin byl spáchán společně několika osobami; 

Čl.  I bod  7 

(§ 136a) 
§ 136a 

Počítačový systém 

Počítačovým systémem se rozumí zařízení anebo skupina 

vzájemně propojených nebo přidružených zařízení, z nichž 

jedno nebo více provádí na základě programu automatické 

zpracování dat. Počítačovým systémem se rozumí i data 

uložená, zpracovaná, opětovně vyhledaná nebo přenesená 

tímto zařízením anebo skupinou zařízení za účelem jeho 

nebo jejich provozu, použití, ochrany a údržby. 

32013L0040 Čl. 2 písm. a) Článek 2 

Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí:  

„informačním systémem“ jakýkoli přístroj nebo skupina vzájemně propojených 

nebo přidružených přístrojů, z nichž jeden nebo více provádí na základě 

programu automatické zpracování počítačových údajů, jakož i počítačové údaje 

uložené, zpracované, opětovně vyhledané nebo přenesené tímto přístrojem či 

skupinou přístrojů za účelem jeho či jejich provozu, použití, ochrany a údržby; 

Čl.  I bod  12 

(§ 202 odst. 2) 
§ 202 

Svádění k pohlavnímu styku 

 (2) Stejně bude potrestán, kdo vykoná pohlavní styk 

s dítětem nebo se účastní jeho pohlavního sebeukájení, 

obnažování nebo jiného srovnatelného chování za účelem 

vlastního pohlavního uspokojení, jestliže tomuto dítěti 

nebo jinému byla za to nabídnuta, slíbena nebo poskytnuta 

úplata, výhoda nebo prospěch.  

32011L0093 Čl. 4 odst. 7 Článek 4 

Trestné činy pohlavního vykořisťování 

7. Účast na sexuálních praktikách s dítětem v případech, kdy se jedná o dětskou 

prostituci, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět 

let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní 

hranicí trestní sazby nejméně dvě léta, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo. 

Čl. I bod 13 

[§ 202 odst. 3 

písm. a)] 

§ 202 

Svádění k pohlavnímu styku 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude 

pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti 

mladším patnácti let, 

32011L0093 Čl. 4 odst. 7 Článek 4 

Trestné činy pohlavního vykořisťování 

7. Účast na sexuálních praktikách s dítětem v případech, kdy se jedná o dětskou 

prostituci, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět 

let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní 

hranicí trestní sazby nejméně dvě léta, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo. 

Čl. I  bod  16 

[§ 230 odst. 2 

písm. d)] 

§ 230 

Neoprávněný přístup k počítačovému systému a 

neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče 

informací  

(2) Kdo zasáhne do počítačového systému nebo 

nosiče informací tím, že 

32013L0040 Čl. 4 Článek 4 

Neoprávněné zasahování do informačních systémů 

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby úmyslné a 

neoprávněné závažné narušení nebo přerušení fungování informačního systému 

vložením počítačových údajů či jejich přenosem, poškozením, vymazáním, 

znehodnocením, pozměněním, potlačením nebo znepřístupněním bylo trestným 

činem, a to alespoň tehdy, pokud se nejedná o méně závažný případ. 

 čl. 3 odst. 1 Článek 3 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

d) neoprávněně vloží nebo přenese data do počítačového 

systému nebo na nosič informací nebo učiní jiný zásah 

do programového nebo technického vybavení 

počítačového systému nebo jiného technického zařízení 

pro zpracování dat, 

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci. 

písm. i) Teroristické trestné činy 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby byla za teroristické trestné činy 

považována následující úmyslná jednání, vymezená vnitrostátním právem jako 

trestné činy, která mohou vzhledem ke své povaze nebo souvislostem závažně 

poškodit zemi nebo mezinárodní organizaci, byla-li spáchána s jedním z cílů 

uvedených v odstavci 2: 

i) neoprávněné zasahování do informačních systémů podle článku 4 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ( 1 ) v případech, kdy se použije čl. 

9 odst. 3 nebo čl. 9 odst. 4 písm. b) nebo c) uvedené směrnice, a neoprávněné 

zasahování do údajů podle článku 5 uvedené směrnice v případech, kdy se 

použije čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice; 

Čl. I  bod  17 

[§ 230 odst. 4 

písm. c)] 

§ 230 

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo 

peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 

c) spáchá-li takový čin proti počítačovému systému, jehož 

narušení by mělo závažný dopad na fungování státu, 

zdraví osob, bezpečnost, hospodářství nebo zajištění 

základních životních potřeb obyvatel, 

 

32013L0040 Čl. 9 odst. 4 

písm. c) 

Článek 9 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby pro trestné činy 

uvedené v článcích 4 a 5 byl stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí 

trestní sazby nejméně pět let, pokud:  

c) byly spáchány proti informačnímu systému kritické infrastruktury 

 

32017L0541 Čl. 3 odst. 1 

písm. i) 

Článek 3 

Teroristické trestné činy 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby byla za teroristické trestné činy 

považována následující úmyslná jednání, vymezená vnitrostátním právem jako 

trestné činy, která mohou vzhledem ke své povaze nebo souvislostem závažně 

poškodit zemi nebo mezinárodní organizaci, byla-li spáchána s jedním z cílů 

uvedených v odstavci 2: 

i) neoprávněné zasahování do informačních systémů podle článku 4 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ( 1 ) v případech, kdy se použije čl. 

9 odst. 3 nebo čl. 9 odst. 4 písm. b) nebo c) uvedené směrnice, a neoprávněné 

zasahování do údajů podle článku 5 uvedené směrnice v případech, kdy se 

použije čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice; 
Čl. I  bod  18 

(§ 231 odst. 1) 
§ 231 

Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k 

počítačovému systému a jiných takových dat 

(1) Kdo vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, 

proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, 

sobě nebo jinému opatří nebo přechovává 

a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli 

jiný prostředek, včetně počítačového programu, 

 

32013L0040 

 

Čl. 7 

Článek 7 

Nástroje použité k páchání trestných činů 

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby úmyslná výroba, 

prodej, opatření si k užití, dovoz, distribuce nebo jiné formy zpřístupnění 

některého z následujících nástrojů byly trestným činem, jsou-li provedeny 

neoprávněně a se záměrem použít tyto nástroje pro účely spáchání některého z 

trestných činů uvedených v článcích 3 až 6, a to alespoň tehdy, pokud se 

nejedná o méně závažný případ:  

a) počítačového programu, který byl vytvořen nebo přizpůsoben prvotně pro 

účely spáchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 6;  

b) počítačového hesla, přístupového kódu nebo obdobných údajů, které 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému 

přístupu do sítě elektronických komunikací, k 

počítačovému systému nebo k jeho části nebo 

k neoprávněnému zásahu do počítačového systému 

nebo nosiče informací, nebo 

b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo 

jakýkoli jiný podobný prostředek, pomocí něhož lze 

získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části, 

v úmyslu, aby jich bylo užito ke spáchání trestného činu 

porušení tajemství dopravovaných zpráv podle § 182 odst. 

1 písm. b) nebo c) nebo trestného činu neoprávněného 

přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu 

do počítačového systému nebo nosiče informací 

podle § 230 odst. 1 nebo 2, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta, propadnutím věci nebo zákazem 

činnosti. 

umožňují přístup k celému informačnímu systému nebo k jeho části. 

32019L0713 Čl. 7 Článek 7  

Prostředky použité k páchání trestných činů  

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost výroby, opatření 

pro sebe nebo pro jinou osobu, včetně dovozu, vývozu, prodeje, přepravy nebo 

distribuce anebo zpřístupnění zařízení nebo prostředku, počítačových údajů 

nebo jiných prostředků, které byly prvotně vytvořeny nebo konkrétně 

přizpůsobeny pro účely spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 4 

písm. a) a b), čl. 5 písm. a) a b) nebo v článku 6, alespoň pokud jsou spáchány s 

úmyslem použití těchto prostředků. 

Čl. I  bod  21 

(§ 234 odst. 1) 
§ 234 

Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního 

prostředku 

(1) Kdo sobě nebo jinému bez souhlasu oprávněného 

uživatele opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává 

platební prostředek, který umožňuje výběr hotovosti nebo 

převod peněžních prostředků anebo virtuálních aktiv 

používaných namísto peněžních prostředků (dále jen 

„platební prostředek“) a který náleží jinému, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci. 

 

 

32019L0713 Čl. 2 písm. a) Článek 2 

Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

a) „bezhotovostním platebním prostředkem“ nehmotné nebo hmotné chráněné 

zařízení, předmět nebo záznam nebo jejich kombinace, jiné než zákonné 

platidlo, umožňující držiteli nebo uživateli, samostatně nebo ve spojení s 

postupem nebo se souborem postupů, převádět peníze nebo peněžní hodnotu, a 

to i prostřednictvím digitálních prostředků směny; 

32019L0713 Čl. 4 písm. a), 

c), d) 

Článek 4 

Trestné činy související s podvodným použitím hmotných bezhotovostních 

platebních prostředků 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost těchto 

úmyslných jednání: 

a) krádež nebo jiné neoprávněné přisvojení hmotného bezhotovostního 

platebního prostředku; 

c) přechovávání kradeného či jinak neoprávněně přisvojeného, padělaného či 

pozměněného hmotného bezhotovostního platebního prostředku pro podvodné 

použití; 

d) opatření kradeného, padělaného či pozměněného hmotného bezhotovostního 

platebního prostředku pro sebe nebo pro jinou osobu pro podvodné použití, 

včetně jeho přijetí, přivlastnění, koupě, převodu, dovozu, vývozu, prodeje, 

přepravy nebo distribuce. 

32019L0713 Čl. 5 písm. a), 

c), d)  

Článek 5 

Trestné činy související s podvodným použitím nehmotných bezhotovostních 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

platebních prostředků 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost těchto 

úmyslných jednání: 

a) neoprávněné získání nehmotného bezhotovostního platebního prostředku, a 

to alespoň pokud při tomto získání došlo ke spáchání některého z trestných činů 

uvedených v článcích 3 až 6 směrnice 2013/40/EU, nebo ke zneužití 

nehmotného bezhotovostního platebního prostředku; 

c) přechovávání neoprávněně získaného, padělaného či pozměněného 

nehmotného bezhotovostního platebního prostředku pro podvodné použití, 

alespoň pokud v době přechovávání prostředku je nezákonný původ znám; 

d) opatření neoprávněně získaného, padělaného či pozměněného nehmotného 

bezhotovostního platebního prostředku pro sebe nebo pro jinou osobu pro 

podvodné použití, včetně jeho prodeje, převodu nebo distribuce, anebo jeho 

zpřístupnění. 

 

32019L0713 Čl. 9 odst. 2, 3  Článek 9 

Tresty ukládané fyzickým osobám 

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby za trestné činy 

uvedené v článku 3, čl. 4 písm. a) a b) a čl. 5 písm. a) a b) bylo možné uložit 

trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dva roky. 

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby za trestné činy 

uvedené v čl. 4 písm. c) a d) a čl. 5 písm. c) a d) bylo možné uložit trest odnětí 

svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok. 

Čl.  I bod  23 

(§ 236 odst. 1) 

§ 236 

Výroba a držení padělatelského náčiní a zařízení 

určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku 

(1) Kdo vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, 

proveze, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, 

sobě nebo jinému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení 

nebo jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný 

prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo 

přizpůsobený k padělání nebo pozměnění peněz nebo 

prvků sloužících k ochraně peněz proti padělání anebo 

vytvořený nebo přizpůsobený k padělání, pozměnění 

nebo neoprávněnému získání platebního prostředku, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci. 

32019L0713 Čl. 7 Článek 7 

Prostředky použité k páchání trestných činů 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost výroby, opatření 

pro sebe nebo pro jinou osobu, včetně dovozu, vývozu, prodeje, přepravy nebo 

distribuce anebo zpřístupnění zařízení nebo prostředku, počítačových údajů 

nebo jiných prostředků, které byly prvotně vytvořeny nebo konkrétně 

přizpůsobeny pro účely spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 4 

písm. a) a b), čl. 5 písm. a) a b) nebo v článku 6, alespoň pokud jsou spáchány s 

úmyslem použití těchto prostředků. 

32019L0713 Čl. 9 odst. 5 Článek 9 

5. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby za trestné činy 

uvedené v článku 7 bylo možné uložit trest odnětí svobody s horní hranicí 

trestní sazby nejméně dva roky. 

Čl. I  bod  24 

[§ 311 odst. 1 

písm. e)] 

§ 311 

Teroristický útok 

32017L0541 Čl. 3 odst. 1 

písm. i) 

Článek 3 

Teroristické trestné činy 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby byla za teroristické trestné činy 
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(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo 

obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit 

základní politickou, hospodářskou nebo sociální 

strukturu České republiky nebo mezinárodní 

organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo 

nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné 

moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, 

opominula nebo trpěla, 

e) vložením nebo přenosem dat do počítačového systému 

nebo na nosič informací, učiněním jiného zásahu do 

programového nebo technického vybavení 

počítačového systému nebo jiného technického zařízení 

pro zpracování dat anebo vymazáním nebo jiným 

zničením, poškozením, změněním nebo potlačením dat 

uložených v počítačovém systému nebo na nosiči 

informací, snížením jejich kvality nebo učiněním jich 

neupotřebitelnými provede útok proti počítačovému 

systému, jehož narušení by mělo závažný dopad na 

fungování státu, zdraví osob, bezpečnost, hospodářství 

nebo zajištění základních životních potřeb obyvatel, 

útok s dopadem na větší počet počítačových systémů s 

využitím počítačového programu vytvořeného nebo 

přizpůsobeného pro takový útok anebo útok, kterým 

způsobí značnou škodu, 

bude potrestán odnětím svobody na tři až dvanáct let, 

popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku. 

považována následující úmyslná jednání, vymezená vnitrostátním právem jako 

trestné činy, která mohou vzhledem ke své povaze nebo souvislostem závažně 

poškodit zemi nebo mezinárodní organizaci, byla-li spáchána s jedním z cílů 

uvedených v odstavci 2: 

i) neoprávněné zasahování do informačních systémů podle článku 4 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ( 1 ) v případech, kdy se použije čl. 

9 odst. 3 nebo čl. 9 odst. 4 písm. b) nebo c) uvedené směrnice, a neoprávněné 

zasahování do údajů podle článku 5 uvedené směrnice v případech, kdy se 

použije čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice; 

 

Čl. II  bod  6 

(§ 4 odst. 1) 
§ 4 

Odborná pomoc 

(1) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci 

obětem trestných činů poskytují obětem a osobám jim 

blízkým, kterým vznikla v důsledku spáchání trestného 

činu na oběti škoda nebo nemajetková újma, (dále jen 

„dotčená osoba blízká“) v zapsaném rozsahu a za 

podmínek stanovených tímto zákonem nebo jiným právním 

předpisem odbornou pomoc, kterou se rozumí 

psychologické poradenství, sociální poradenství, právní 

pomoc, poskytování právních informací, nebo restorativní 

programy, a to před zahájením trestního řízení, v jeho 

32012L0029 Čl. 8 odst. 1 a 

3 

Článek 8 

Právo na přístup ke službám podpory pro oběti 

1.   Členské státy zajistí, aby oběti měly podle svých potřeb bezplatně přístup k 

důvěrným službám podpory pro oběti, jednajícím v zájmu obětí, před trestním 

řízením, v jeho průběhu a přiměřenou dobu po jeho skončení. Rodinní 

příslušníci mají přístup ke službám podpory pro oběti podle svých potřeb a 

závažnosti újmy, kterou utrpěli v důsledku trestného činu spáchaného na oběti. 

3.   Členské státy přijmou opatření k vytvoření bezplatné a důvěrné služby 

odborné podpory jako doplňku k obecným službám podpory pro oběti nebo jako 

jejich nedílné součásti, nebo umožní organizacím na podporu obětí obrátit se na 

existující specializované subjekty poskytující takovou odbornou podporu. Oběti 

mají k takovým službám přístup podle svých zvláštních potřeb a rodinní 

příslušníci mají přístup podle svých zvláštních potřeb a závažnosti újmy utrpěné 
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průběhu i po jeho skončení. Odbornou pomoc poskytují do 

doby, dokud to vyžaduje její účel.  

 

v důsledku trestného činu spáchaného na oběti. 

 

Čl. II  bod  7 

(§ 4 odst. 2) 
(2) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci 

obětem trestných činů dále poskytují právnickým osobám, 

na kterých byl spáchán trestný čin na základě zneužití 

údajů umožňujících jejich identifikaci, v zapsaném rozsahu 

a za podmínek stanovených tímto zákonem právní 

informace a právní pomoc, zaměřené zejména na zneužití 

údajů umožňujících identifikaci právnické osoby, včetně 

ochrany jejího názvu a pověsti. 

32019L0713 Čl. 16 odst. 1 Článek 16 

Pomoc obětem a jejich podpora 

1. Členské státy zajistí, aby fyzickým a právnickým osobám, které utrpěly újmu 

v důsledku trestných činů uvedených v článcích 3 až 8 spáchaných na základě 

zneužití osobních údajů, byly poskytnuty: 

a) konkrétní informace a poradenství, jak se chránit před negativními následky 

trestných činů, například před poškozením dobrého jména; a 

b) seznam specializovaných institucí, které se zabývají různými aspekty 

trestných činů týkajících se totožnosti a podporou obětí. 

Čl. II  bod  9 

(§ 6 odst. 1) 
§ 6  

Právní pomoc a poskytování právních informací  

(1) Právní pomoc je oběti a dotčené osobě blízké na 

jejich žádost poskytována bezplatně za podmínek a v 

rozsahu stanoveném v jiném právním předpise.  

 

32012L0029 Čl. 8 odst. 1 a 

3 

Článek 8 

Právo na přístup ke službám podpory pro oběti 

1.   Členské státy zajistí, aby oběti měly podle svých potřeb bezplatně přístup k 

důvěrným službám podpory pro oběti, jednajícím v zájmu obětí, před trestním 

řízením, v jeho průběhu a přiměřenou dobu po jeho skončení. Rodinní 

příslušníci mají přístup ke službám podpory pro oběti podle svých potřeb a 

závažnosti újmy, kterou utrpěli v důsledku trestného činu spáchaného na oběti. 

3.   Členské státy přijmou opatření k vytvoření bezplatné a důvěrné služby 

odborné podpory jako doplňku k obecným službám podpory pro oběti nebo jako 

jejich nedílné součásti, nebo umožní organizacím na podporu obětí obrátit se na 

existující specializované subjekty poskytující takovou odbornou podporu. Oběti 

mají k takovým službám přístup podle svých zvláštních potřeb a rodinní 

příslušníci mají přístup podle svých zvláštních potřeb a závažnosti újmy utrpěné 

v důsledku trestného činu spáchaného na oběti. 

 

Čl. II  bod  11 

(§ 6 odst. 3) 

 

§ 6  

Právní pomoc a poskytování právních informací  

(3) Subjekty akreditované pro poskytování právních 

informací a Probační a mediační služba mohou podle 

tohoto zákona poskytovat obětem trestných činů oběti, 

dotčené osobě blízké a právnické osobě, na které byl 

spáchán trestný čin na základě zneužití údajů umožňujících 

její identifikaci, právní informace.  

 

32012L0029 Čl. 8 odst. 1 a 

3 

Článek 8 

Právo na přístup ke službám podpory pro oběti 

1.   Členské státy zajistí, aby oběti měly podle svých potřeb bezplatně přístup k 

důvěrným službám podpory pro oběti, jednajícím v zájmu obětí, před trestním 

řízením, v jeho průběhu a přiměřenou dobu po jeho skončení. Rodinní 

příslušníci mají přístup ke službám podpory pro oběti podle svých potřeb a 

závažnosti újmy, kterou utrpěli v důsledku trestného činu spáchaného na oběti. 

3.   Členské státy přijmou opatření k vytvoření bezplatné a důvěrné služby 

odborné podpory jako doplňku k obecným službám podpory pro oběti nebo jako 

jejich nedílné součásti, nebo umožní organizacím na podporu obětí obrátit se na 

existující specializované subjekty poskytující takovou odbornou podporu. Oběti 

mají k takovým službám přístup podle svých zvláštních potřeb a rodinní 

příslušníci mají přístup podle svých zvláštních potřeb a závažnosti újmy utrpěné 
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v důsledku trestného činu spáchaného na oběti. 

 

32019L0713 Čl. 16 odst. 1 Článek 16 

Pomoc obětem a jejich podpora 

1. Členské státy zajistí, aby fyzickým a právnickým osobám, které utrpěly újmu 

v důsledku trestných činů uvedených v článcích 3 až 8 spáchaných na základě 

zneužití osobních údajů, byly poskytnuty: 

a) konkrétní informace a poradenství, jak se chránit před negativními následky 

trestných činů, například před poškozením dobrého jména; a 

b) seznam specializovaných institucí, které se zabývají různými aspekty 

trestných činů týkajících se totožnosti a podporou obětí. 

Čl. II  bod  12 

(§ 7) 
§ 7 

Přístup k informacím 

Oběť a právnická osoba, na které byl spáchán trestný 

čin, (dále jen „dotčená právnická osoba“) mají v zákonem 

stanoveném rozsahu právo na přístup k informacím, které 

se týkají věci, v níž byl na nich spáchán trestný čin; 

obdobné právo má i dotčená osoba blízká. 

32019L0713 Čl. 16 odst. 3 Článek 16 

Pomoc obětem a jejich podpora 

3. Členské státy zajistí, aby byly právnickým osobám, které se staly oběťmi 

trestných činů uvedených v článcích 3 až 8 této směrnice, poskytnuty bez 

zbytečného odkladu po jejich prvním kontaktu s příslušným orgánem informace 

o: 

a) postupech pro podávání oznámení s ohledem na trestný čin a úloze oběti v 

souvislosti s těmito postupy; 

b) právu na poskytnutí informací o dotčeném případu v souladu s vnitrostátním 

právem; 

c) dostupných postupech pro podávání stížností, pokud příslušný orgán 

nedodržuje práva oběti v průběhu trestního řízení; 

d) kontaktních údajích pro sdělování informací o jejich případu. 

Čl. II  bod  13 

(§ 8a odst. 1) 
§ 8a 

Informace poskytované Policií České republiky, policejním 

orgánem a státním zástupcem některým dalším osobám v 

souvislosti se spáchaným trestným činem 

 (1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní 

orgán dostane do prvního kontaktu s dotčenou osobou 

blízkou, poskytne jí i bez žádosti informace uvedené 

v § 8 odst. 1 písm. b); tyto informace poskytne této osobě i 

státní zástupce, přijímá-li její oznámení o skutečnostech 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Informace 

podle věty první se poskytují písemně i ústně. 

32012L0029 Čl. 8 odst. 1 a 

3 

Článek 8 

Právo na přístup ke službám podpory pro oběti 

1.   Členské státy zajistí, aby oběti měly podle svých potřeb bezplatně přístup k 

důvěrným službám podpory pro oběti, jednajícím v zájmu obětí, před trestním 

řízením, v jeho průběhu a přiměřenou dobu po jeho skončení. Rodinní 

příslušníci mají přístup ke službám podpory pro oběti podle svých potřeb a 

závažnosti újmy, kterou utrpěli v důsledku trestného činu spáchaného na oběti. 

3.   Členské státy přijmou opatření k vytvoření bezplatné a důvěrné služby 

odborné podpory jako doplňku k obecným službám podpory pro oběti nebo jako 

jejich nedílné součásti, nebo umožní organizacím na podporu obětí obrátit se na 

existující specializované subjekty poskytující takovou odbornou podporu. Oběti 

mají k takovým službám přístup podle svých zvláštních potřeb a rodinní 

příslušníci mají přístup podle svých zvláštních potřeb a závažnosti újmy utrpěné 

v důsledku trestného činu spáchaného na oběti. 

 

Čl. II  bod  13 

(§ 8a odst. 2) 
§ 8a 

32019L0713 Čl. 16 odst. 3 Článek 16 

Pomoc obětem a jejich podpora 
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Informace poskytované Policií České republiky, policejním 

orgánem a státním zástupcem některým dalším osobám v 

souvislosti se spáchaným trestným činem 

(2) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní 

orgán dostane do prvního kontaktu s dotčenou právnickou 

osobou, poskytne jí i bez žádosti informace uvedené 

v § 8 odst. 1 písm. a), d), e) a j) a informaci o tom, u 

kterého konkrétního orgánu a jakým způsobem může 

požádat o informace podle § 11 odst. 1; zároveň jí předá 

kontakt na tento orgán.  

 

3. Členské státy zajistí, aby byly právnickým osobám, které se staly oběťmi 

trestných činů uvedených v článcích 3 až 8 této směrnice, poskytnuty bez 

zbytečného odkladu po jejich prvním kontaktu s příslušným orgánem informace 

o: 

a) postupech pro podávání oznámení s ohledem na trestný čin a úloze oběti v 

souvislosti s těmito postupy; 

b) právu na poskytnutí informací o dotčeném případu v souladu s vnitrostátním 

právem; 

c) dostupných postupech pro podávání stížností, pokud příslušný orgán 

nedodržuje práva oběti v průběhu trestního řízení; 

d) kontaktních údajích pro sdělování informací o jejich případu. 

Čl. II  bod  13 

(§  8a odst. 3) 
§ 8a 

Informace poskytované Policií České republiky, policejním 

orgánem a státním zástupcem některým dalším osobám v 

souvislosti se spáchaným trestným činem 

(3) Právnickou osobu, na které byl spáchán trestný čin 

na základě zneužití údajů umožňujících její identifikaci, 

informuje Policie České republiky nebo policejní orgán při 

prvním kontaktu s ní i bez žádosti také o tom, na které 

subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem 

trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc, 

a předá jí kontakty na tyto subjekty. 

32019L0713 Čl. 16 odst. 1 Článek 16 

Pomoc obětem a jejich podpora 

1. Členské státy zajistí, aby fyzickým a právnickým osobám, které utrpěly újmu 

v důsledku trestných činů uvedených v článcích 3 až 8 spáchaných na základě 

zneužití osobních údajů, byly poskytnuty: 

a) konkrétní informace a poradenství, jak se chránit před negativními následky 

trestných činů, například před poškozením dobrého jména; a 

b) seznam specializovaných institucí, které se zabývají různými aspekty 

trestných činů týkajících se totožnosti a podporou obětí. 

Čl. II  bod  17 

(§ 10 odst. 1) 
§ 10 

Informace poskytované jinými orgány veřejné moci a 

zdravotnickým zařízením 

(1) Je-li prvním kontaktním místem obecní policie, 

Vojenská policie, Vězeňská služba České republiky nebo 

celní úřad v souvislosti s podáním vysvětlení, poskytne 

oběti i bez žádosti i bez žádosti oběti informace podle § 8 

odst. 1 písm. a) a b), dotčené osobě blízké informace podle 

§ 8 odst. 1 písm. b) a dotčené právnické osobě informace 

podle § 8 odst. 1 písm. a); právnickou osobu, na které byl 

spáchán trestný čin na základě zneužití údajů umožňujících 

její identifikaci, informuje také o tom, na které subjekty 

zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných 

činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc, a předá jí 

32019L0713 Čl. 16 odst. 1, 

3 písm. a) 

Článek 16 

Pomoc obětem a jejich podpora 

1. Členské státy zajistí, aby fyzickým a právnickým osobám, které utrpěly újmu 

v důsledku trestných činů uvedených v článcích 3 až 8 spáchaných na základě 

zneužití osobních údajů, byly poskytnuty: 

a) konkrétní informace a poradenství, jak se chránit před negativními následky 

trestných činů, například před poškozením dobrého jména; a 

b) seznam specializovaných institucí, které se zabývají různými aspekty 

trestných činů týkajících se totožnosti a podporou obětí. 

 

3. Členské státy zajistí, aby byly právnickým osobám, které se staly oběťmi 

trestných činů uvedených v článcích 3 až 8 této směrnice, poskytnuty bez 

zbytečného odkladu po jejich prvním kontaktu s příslušným orgánem informace 

o: 

a) postupech pro podávání oznámení s ohledem na trestný čin a úloze oběti v 

souvislosti s těmito postupy.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBSPHG9MF)



 

10 

 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

kontakty na tyto subjekty.  

Čl. II  bod  19 

(§  11 odst. 1) 
§ 11 

Další informace poskytované oběti a dotčené 

právnické osobě 

(1) Na žádost oběti nebo dotčené právnické osoby jí 

poskytne příslušný orgán činný v trestním řízení 

a) informaci, že trestní řízení nebylo zahájeno, 

b) informaci o stavu trestního řízení, s výjimkou případů, 

kdy by tato informace mohla ohrozit dosažení účelu 

trestního řízení, 

c) informaci o skutku, ze kterého je osoba, proti níž se 

řízení vede, obviněna, včetně jeho právní kvalifikace, 

d) informaci o době a místě konání veřejného projednání 

věci v řízení před soudem, 

e) pravomocné rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí. 

32019L0713 Čl. 16 odst. 3 

písm. b) 

Článek 16 

Pomoc obětem a jejich podpora 

3. Členské státy zajistí, aby byly právnickým osobám, které se staly oběťmi 

trestných činů uvedených v článcích 3 až 8 této směrnice, poskytnuty bez 

zbytečného odkladu po jejich prvním kontaktu s příslušným orgánem informace 

o: 

b) právu na poskytnutí informací o dotčeném případu v souladu s vnitrostátním 

právem. 

Čl. II  bod  32 

(§  48 odst. 3) 
§ 48 

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 

(3) Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných 

činů obsahuje údaje podle § 42 odst. 2 a § 47 odst. 2 a 3, v 

případě subjektů akreditovaných pro poskytování právních 

informací i informaci o počtu odborně způsobilých osob 

podle § 40 odst. 3 a v případě subjektů podle § 39 odst. 2 

údaje uvedené v rozhodnutí o registraci podle zákona 

upravujícího poskytování sociálních služeb. Na žádost 

subjektu se v registru uvede jeho telefonní číslo, adresa pro 

doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj 

nebo adresa jeho internetových stránek. Byla-li subjektu 

udělena akreditace pro poskytování služeb jiné osobě než 

oběti, uvede se v registru okruh osob, kterým budou služby 

poskytovány. U středisek Probační a mediační služby se 

uvádí adresa střediska. Poskytuje-li subjekt zapsaný v 

registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 

právní informace a právní pomoc zaměřené na zneužití 

údajů umožňujících identifikaci právnické osoby, vyznačí 

se tato skutečnost v registru. 

32019L0713 Čl. 16 odst. 2 Článek 16 

Pomoc obětem a jejich podpora 

2. Členské státy se vyzývají, aby zřídily vnitrostátní jednotné online informační 

nástroje pro usnadnění přístupu k pomoci a podpoře pro fyzické nebo právnické 

osoby, které utrpěly újmu v důsledku trestných činů uvedených v článcích 3 až 

8 spáchaných na základě zneužití osobních údajů. 
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Čl. III bod  5 

(§ 120 odst. 2) 
Obsah rozsudku  

§ 120 

(2) Obžalovaný musí být v rozsudku označen údajem 

svého jména a příjmení, dne a místa narození, svého 

zaměstnání a bydliště, popřípadě jinými údaji potřebnými k 

tomu, aby nemohl být zaměněn s jinou osobou. Není-li 

obžalovaný státním příslušníkem pouze České republiky, 

uvede se též jeho státní příslušnost nebo informace, že je 

osobou bez státní příslušnosti nebo že se jeho státní 

příslušnost nepodařilo zjistit. Jde-li o příslušníka 

ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru, uvede se i hodnost 

obžalovaného a útvar, jehož je příslušníkem.   

   

32019L0884 čl. 1 odst. 3 Článek 1 

Předmět 

Každý odsuzující členský stát přijme veškerá nezbytná opatření s cílem zajistit, 

aby k odsouzením vydaným na jeho území byly připojovány informace o státní 

příslušnosti nebo státních příslušnostech odsouzeného, je-li státním 

příslušníkem jiného členského státu, nebo státním příslušníkem třetí země. 

Není-li státní příslušnost odsouzeného známa, nebo je-li osobou bez státní 

příslušnosti, uvede se tato skutečnost v rejstříku trestů 

Čl. IV  bod  1 

(§ 3 odst. 3) 
§ 3 

(3) Trestním listem se pro účely tohoto zákona rozumí 

oznámení soudu, které obsahuje údaje o  

a) odsouzené osobě, aby nebyla zaměnitelná s jinou 

osobou, a, není-li státním příslušníkem pouze České 

republiky, též údaj o její státní příslušnosti nebo 

informaci, že je osobou bez státní příslušnosti nebo 

že se její státní příslušnost nepodařilo zjistit, 

32019L0884 čl. 1 odst. 3 Článek 1 

Předmět 

Každý odsuzující členský stát přijme veškerá nezbytná opatření s cílem zajistit, 

aby k odsouzením vydaným na jeho území byly připojovány informace o státní 

příslušnosti nebo státních příslušnostech odsouzeného, je-li státním 

příslušníkem jiného členského státu, nebo státním příslušníkem třetí země. 

Není-li státní příslušnost odsouzeného známa, nebo je-li osobou bez státní 

příslušnosti, uvede se tato skutečnost v rejstříku trestů.  

Čl. IV bod  3 

(§  10 odst. 6) 
§ 10 

(6) Ve zvláštní části opisu se uvádí též informace o 

pravomocných odsouzeních a navazujících údajích 

zapsaných do evidence jiného členského státu Evropské 

unie, který byl požádán Rejstříkem trestů o poskytnutí 

informací podle § 16g odst. 1 až 3, pokud je jiný členský 

stát Evropské unie Rejstříku trestů zašle.  

 

32019R0816 čl. 7 odst. 1, 

odst. 2, odst. 4, 

odst. 7 

Článek 7 

Používání ECRIS-TCN pro identifikaci členských států, jež mají informace z 

rejstříku trestů 

1. Ústřední orgány používají ECRIS-TCN pro identifikaci členských států, jež 

mají informace z rejstříku trestů o státním příslušníku třetí země, s cílem získat 

informace o předchozích odsouzeních prostřednictvím ECRIS, pokud jsou 

informace o této osobě z rejstříku trestů v dotčeném členském státě požadovány 

pro účely trestního řízení vedeného proti této osobě, nebo za některým z 

následujících účelů, je-li stanoven vnitrostátním právem a je s ním v souladu: — 

kontrola záznamů v rejstříku trestů týkajících se určité osoby na její žádost, — 

bezpečnostní prověrka, — získání licence nebo povolení, — prověření pro 

potřeby zaměstnavatele, — prověření pro účely dobrovolných činností, jejichž 

součástí jsou přímé a pravidelné kontakty s dětmi nebo zranitelnými osobami, 

— postupy související s vízy, získáním občanství a migrací, včetně azylových 
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řízení, a — kontroly související s veřejnými zakázkami a veřejným výběrovým 

řízením. Nicméně v určitých případech jiných než těch, kdy státní příslušník 

třetí země žádá ústřední orgán o informace o svých vlastních záznamech v 

rejstříku trestů, nebo kdy je žádost podána za účelem získání informací z 

rejstříku trestů podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2011/93/EU, může orgán žádající o 

informace z rejstříku trestů rozhodnout, že takové použití ECRIS-TCN není 

vhodné.  

2. Kterýkoliv členský stát, který se rozhodne, pokud je to stanoveno 

vnitrostátním právem a je to s ním v souladu, používat ECRIS-TCN pro jiné 

účely, než které jsou stanoveny v odstavci 1, k získání informací o předchozích 

odsouzeních prostřednictvím ECRIS, oznámí tyto jiné účely a veškeré jejich 

změny Komisi do dne zahájení provozu podle čl. 35 odst. 4, nebo kdykoliv 

poté. Komise tato oznámení zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie do 30 

dnů od jejich obdržení. 

4. Pro účely uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 mohou příslušné orgány rovněž 

vyhledávat v ECRIS-TCN s cílem ověřit, zda má o určité osobě, která je 

občanem Unie, kterýkoli členský stát informace z rejstříku trestů týkající se této 

osoby jako státního příslušníka třetí země. 

7. V případě pozitivního nálezu poskytne centrální systém příslušnému orgánu 

automaticky informace o členských státech, jež mají informace z rejstříku trestů 

o státním příslušníku třetí země, spolu se souvisejícími referenčními čísly a 

odpovídajícími informacemi o totožnosti. Tyto informace o totožnosti se použijí 

pouze za účelem ověření totožnosti dotyčného státního příslušníka třetí země. 

Výsledek vyhledávání v centrálním systému lze využít pouze pro účely podání 

žádosti podle článku 6 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV nebo žádosti 

podle čl. 17 odst. 3 tohoto nařízení. 

Čl. IV  bod  5 

(§ 13 odst. 2) 
§ 13 

(2) Přílohou výpisu jsou též informace o 

pravomocných odsouzeních a navazujících údajích 

zapsaných do evidence jiného členského státu Evropské 

unie, který byl požádán Rejstříkem trestů o poskytnutí 

informací podle § 16g odst. 1 až 3, pokud je jiný členský 

stát Evropské unie Rejstříku trestů zašle. 

32019L0884 Čl. 1 odst. 4 

písm.a), 

písm.b) 

Článek 1 

Předmět 

a) Žádá-li státní příslušník některého členského státu o informace z rejstříku 

trestů týkající se jeho osoby ústřední orgán jiného členského státu, podá tento 

ústřední orgán žádost o informace a související údaje z rejstříků trestů 

ústřednímu orgánu členského státu, jehož je dotčená osoba státním 

příslušníkem, a zahrne tyto informace a související údaje do výpisu, který 

dotčené osobě vystaví. 

 

b) Žádá-li státní příslušník třetí země o informace z rejstříku trestů týkající se 

jeho osoby ústřední orgán členského státu, podá tento ústřední orgán žádost o 

informace a související údaje z rejstříků trestů pouze ústředním orgánům 

členských států, které mají informace z rejstříků trestů dotčené osoby, a zahrne 

tyto informace a související údaje do výpisu, který dotčené osobě vystaví. 

32009F0315 Čl. 6 odst. 1 Článek 6 
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Žádosti o informace o odsouzeních 

V případě žádosti o informace z rejstříku trestů členského státu pro účely 

trestního řízení proti některé osobě nebo pro účely jiné, než je trestní řízení, 

může ústřední orgán tohoto členského státu v souladu s jeho vnitrostátními 

právními předpisy zaslat ústřednímu orgánu jiného členského státu žádost o 

informace a související údaje z rejstříku trestů. 

32019R0816 čl. 7 odst. 1, 

odst. 2, odst. 4, 

odst. 7 

Článek 7 

Používání ECRIS-TCN pro identifikaci členských států, jež mají informace z 

rejstříku trestů 

1. Ústřední orgány používají ECRIS-TCN pro identifikaci členských států, jež 

mají informace z rejstříku trestů o státním příslušníku třetí země, s cílem získat 

informace o předchozích odsouzeních prostřednictvím ECRIS, pokud jsou 

informace o této osobě z rejstříku trestů v dotčeném členském státě požadovány 

pro účely trestního řízení vedeného proti této osobě, nebo za některým z 

následujících účelů, je-li stanoven vnitrostátním právem a je s ním v souladu: — 

kontrola záznamů v rejstříku trestů týkajících se určité osoby na její žádost, — 

bezpečnostní prověrka, — získání licence nebo povolení, — prověření pro 

potřeby zaměstnavatele, — prověření pro účely dobrovolných činností, jejichž 

součástí jsou přímé a pravidelné kontakty s dětmi nebo zranitelnými osobami, 

— postupy související s vízy, získáním občanství a migrací, včetně azylových 

řízení, a — kontroly související s veřejnými zakázkami a veřejným výběrovým 

řízením. Nicméně v určitých případech jiných než těch, kdy státní příslušník 

třetí země žádá ústřední orgán o informace o svých vlastních záznamech v 

rejstříku trestů, nebo kdy je žádost podána za účelem získání informací z 

rejstříku trestů podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2011/93/EU, může orgán žádající o 

informace z rejstříku trestů rozhodnout, že takové použití ECRIS-TCN není 

vhodné.  

2. Kterýkoliv členský stát, který se rozhodne, pokud je to stanoveno 

vnitrostátním právem a je to s ním v souladu, používat ECRIS-TCN pro jiné 

účely, než které jsou stanoveny v odstavci 1, k získání informací o předchozích 

odsouzeních prostřednictvím ECRIS, oznámí tyto jiné účely a veškeré jejich 

změny Komisi do dne zahájení provozu podle čl. 35 odst. 4, nebo kdykoliv 

poté. Komise tato oznámení zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie do 30 

dnů od jejich obdržení. 

4. Pro účely uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 mohou příslušné orgány rovněž 

vyhledávat v ECRIS-TCN s cílem ověřit, zda má o určité osobě, která je 

občanem Unie, kterýkoli členský stát informace z rejstříku trestů týkající se této 

osoby jako státního příslušníka třetí země. 

7. V případě pozitivního nálezu poskytne centrální systém příslušnému orgánu 

automaticky informace o členských státech, jež mají informace z rejstříku trestů 

o státním příslušníku třetí země, spolu se souvisejícími referenčními čísly a 
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odpovídajícími informacemi o totožnosti. Tyto informace o totožnosti se použijí 

pouze za účelem ověření totožnosti dotyčného státního příslušníka třetí země. 

Výsledek vyhledávání v centrálním systému lze využít pouze pro účely podání 

žádosti podle článku 6 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV nebo žádosti 

podle čl. 17 odst. 3 tohoto nařízení. 

Čl. IV  bod  9 

(§ 16d odst. 4) 
§ 16d 

(4) Datový záznam, který Rejstřík trestů pořizuje 

v centrálním systému pro identifikaci členských států, které 

mají informace o předchozích odsouzeních státních 

příslušníků třetích zemí11), zahrnuje i daktyloskopické 

otisky osoby, která je státním příslušníkem jiného než 

členského státu Evropské unie, osobou bez státní 

příslušnosti nebo osobou, jejíž státní příslušnost se 

nepodařilo zjistit, pokud byly sejmuty pro účely trestního 

řízení nebo pro účely podle zákona o Policii České 

republiky, zákona o Generální inspekci bezpečnostních 

sborů nebo zákona o Vojenské policii. 

 

32019R0816 Čl. 5 odst. 1 

písm. b)  

Článek 5 

Vkládání údajů do ECRIS-TCN 

1. V případě každého odsouzeného státního příslušníka třetí země ústřední 

orgán odsuzujícího členského státu pořídí datový záznam v centrálním systému. 

Datový záznam musí zahrnovat: 

b) pokud jde o údaje o otiscích prstů:  

i) údaje o otiscích prstů, které byly sejmuty v souladu s vnitrostátním 

právem v rámci trestního řízení;  

ii) alespoň údaje o otiscích prstů, které byly sejmuty na základě 

jednoho z těchto kritérií:  

— pokud byl státnímu příslušníku třetí země uložen trest 

odnětí svobody v délce nejméně šest měsíců, nebo  

— pokud byl státní příslušník třetí země odsouzen za trestný 

čin, za který lze podle práva členského státu uložit trest 

odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně dvanáct 

měsíců. 
32019R0816 čl. 5 odst. 6  Článek 5 

Vkládání údajů do ECRIS-TCN 

6. Za účelem splnění povinností stanovených v odst. 1 písm. b) bodech i) a ii) a 

v odstavci 5 mohou členské státy použít údaje o otiscích prstů sejmutých pro 

jiné účely, než je trestní řízení, pokud je toto použití povoleno podle 

vnitrostátního práva. 

Čl. IV bod  10 

(§ 16g odst. 1) 

 

§ 16g 

(1) Rejstřík trestů požádá příslušný orgán o poskytnutí 

informací o pravomocných odsouzeních fyzické osoby za 

trestné činy a o navazujících údajích zapsaných v evidenci 

tohoto státu o těchto odsouzeních, jsou-li takové informace 

nutné pro účely trestního řízení nebo pro jiné účely než pro 

trestní řízení.  

32009F0315 Čl. 6 odst. 1 Článek 6 

Žádosti o informace o odsouzeních 

V případě žádosti o informace z rejstříku trestů členského státu pro účely 

trestního řízení proti některé osobě nebo pro účely jiné, než je trestní řízení, 

může ústřední orgán tohoto členského státu v souladu s jeho vnitrostátními 

právními předpisy zaslat ústřednímu orgánu jiného členského státu žádost o 

informace a související údaje z rejstříku trestů. 

 
Čl. IV bod  11 

(§ 16g odst. 2 

a 3) 

§ 16g 

(2) Týká-li se žádost o opis nebo výpis osoby, která je 

státním příslušníkem jiného než členského státu Evropské 

unie, osobou bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž 

32019R0816 čl. 7 odst. 1, 

odst. 2, odst. 4, 

odst. 7 

Článek 7 

Používání ECRIS-TCN pro identifikaci členských států, jež mají informace z 

rejstříku trestů 

1. Ústřední orgány používají ECRIS-TCN pro identifikaci členských států, jež 

mají informace z rejstříku trestů o státním příslušníku třetí země, s cílem získat 

informace o předchozích odsouzeních prostřednictvím ECRIS, pokud jsou 
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státní příslušnost se nepodařilo zjistit, požádá Rejstřík 

trestů o poskytnutí informací podle odstavce 1 příslušný 

orgán, který podle systému pro identifikaci členských států, 

které mají informace o předchozích odsouzeních státních 

příslušníků třetích zemí11), eviduje odsouzení této osoby, 

ledaže žadatel tento postup vyloučí. Vyloučit tento postup 

však nelze 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, a v případě, kdy žadatelem je osoba, které 

se žádost týká. 

(3) Týká-li se žádost o opis nebo výpis osoby, která je 

státním příslušníkem pouze České republiky nebo jiného 

členského státu Evropské unie, postupuje Rejstřík trestů 

obdobně podle odstavce 2 věty první, pokud o to žadatel 

požádá; i bez žádosti tak postupuje Rejstřík trestů v 

případě, kdy je žádost o opis nebo výpis podána pro účely 

výkonu profesní nebo organizované dobrovolné činnosti, 

která zahrnuje přímý a pravidelný kontakt s dětmi. 

informace o této osobě z rejstříku trestů v dotčeném členském státě požadovány 

pro účely trestního řízení vedeného proti této osobě, nebo za některým z 

následujících účelů, je-li stanoven vnitrostátním právem a je s ním v souladu: — 

kontrola záznamů v rejstříku trestů týkajících se určité osoby na její žádost, — 

bezpečnostní prověrka, — získání licence nebo povolení, — prověření pro 

potřeby zaměstnavatele, — prověření pro účely dobrovolných činností, jejichž 

součástí jsou přímé a pravidelné kontakty s dětmi nebo zranitelnými osobami, 

— postupy související s vízy, získáním občanství a migrací, včetně azylových 

řízení, a — kontroly související s veřejnými zakázkami a veřejným výběrovým 

řízením. Nicméně v určitých případech jiných než těch, kdy státní příslušník 

třetí země žádá ústřední orgán o informace o svých vlastních záznamech v 

rejstříku trestů, nebo kdy je žádost podána za účelem získání informací z 

rejstříku trestů podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2011/93/EU, může orgán žádající o 

informace z rejstříku trestů rozhodnout, že takové použití ECRIS-TCN není 

vhodné.  

2. Kterýkoliv členský stát, který se rozhodne, pokud je to stanoveno 

vnitrostátním právem a je to s ním v souladu, používat ECRIS-TCN pro jiné 

účely, než které jsou stanoveny v odstavci 1, k získání informací o předchozích 

odsouzeních prostřednictvím ECRIS, oznámí tyto jiné účely a veškeré jejich 

změny Komisi do dne zahájení provozu podle čl. 35 odst. 4, nebo kdykoliv 

poté. Komise tato oznámení zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie do 30 

dnů od jejich obdržení. 

4. Pro účely uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 mohou příslušné orgány rovněž 

vyhledávat v ECRIS-TCN s cílem ověřit, zda má o určité osobě, která je 

občanem Unie, kterýkoli členský stát informace z rejstříku trestů týkající se této 

osoby jako státního příslušníka třetí země. 

7. V případě pozitivního nálezu poskytne centrální systém příslušnému orgánu 

automaticky informace o členských státech, jež mají informace z rejstříku trestů 

o státním příslušníku třetí země, spolu se souvisejícími referenčními čísly a 

odpovídajícími informacemi o totožnosti. Tyto informace o totožnosti se použijí 

pouze za účelem ověření totožnosti dotyčného státního příslušníka třetí země. 

Výsledek vyhledávání v centrálním systému lze využít pouze pro účely podání 

žádosti podle článku 6 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV nebo žádosti 

podle čl. 17 odst. 3 tohoto nařízení. 

Čl. IV bod  13 

(§ 16g odst. 7) 
§ 16g 

(7) Informace získané podle odstavců 1 až 3 lze použít 

pouze pro účely trestního řízení, pro které byly vyžádány 

účel, pro který byly vyžádány; informace získané pro jiné 

účely než pro trestní řízení lze použít pouze za podmínek 

32009F0315 čl. 9 odst. 1, 2 Článek 9 

Podmínky pro použití osobních údajů 

1. Osobní údaje poskytnuté podle čl. 7 odst. 1 a 4 pro účely trestního řízení 

může dožadující členský stát použít pouze pro účely trestního řízení, pro něž 

byly vyžádány, uvedeného ve formuláři uvedeném v příloze. 

2. Osobní údaje poskytnuté podle čl. 7 odst. 2 a 4 k jiným účelům, než je trestní 

řízení, může dožadující členský stát v souladu se svými vnitrostátními právními 
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stanovených příslušným orgánem. Toto omezení se 

neuplatní, je-li to nezbytné k předcházení bezprostředního 

a vážného ohrožení veřejné bezpečnosti.  

 

předpisy použít pouze pro účely, pro něž byly vyžádány, a za podmínek, které 

dožádaný členský stát stanovil ve formuláři uvedeném v příloze. 
32019R0816 čl. 7 odst. 1, 2 Článek 7 

Používání ECRIS-TCN pro identifikaci členských států, jež mají informace z 

rejstříku trestů 

1. Ústřední orgány používají ECRIS-TCN pro identifikaci členských států, jež 

mají informace z rejstříku trestů o státním příslušníku třetí země, s cílem získat 

informace o předchozích odsouzeních prostřednictvím ECRIS, pokud jsou 

informace o této osobě z rejstříku trestů v dotčeném členském státě požadovány 

pro účely trestního řízení vedeného proti této osobě, nebo za některým z 

následujících účelů, je-li stanoven vnitrostátním právem a je s ním v souladu: — 

kontrola záznamů v rejstříku trestů týkajících se určité osoby na její žádost, — 

bezpečnostní prověrka, — získání licence nebo povolení, — prověření pro 

potřeby zaměstnavatele, — prověření pro účely dobrovolných činností, jejichž 

součástí jsou přímé a pravidelné kontakty s dětmi nebo zranitelnými osobami, 

— postupy související s vízy, získáním občanství a migrací, včetně azylových 

řízení, a — kontroly související s veřejnými zakázkami a veřejným výběrovým 

řízením. Nicméně v určitých případech jiných než těch, kdy státní příslušník 

třetí země žádá ústřední orgán o informace o svých vlastních záznamech v 

rejstříku trestů, nebo kdy je žádost podána za účelem získání informací z 

rejstříku trestů podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2011/93/EU, může orgán žádající o 

informace z rejstříku trestů rozhodnout, že takové použití ECRIS-TCN není 

vhodné.  

2. Kterýkoliv členský stát, který se rozhodne, pokud je to stanoveno 

vnitrostátním právem a je to s ním v souladu, používat ECRIS-TCN pro jiné 

účely, než které jsou stanoveny v odstavci 1, k získání informací o předchozích 

odsouzeních prostřednictvím ECRIS, oznámí tyto jiné účely a veškeré jejich 

změny Komisi do dne zahájení provozu podle čl. 35 odst. 4, nebo kdykoliv 

poté. Komise tato oznámení zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie do 30 

dnů od jejich obdržení. 

Čl. IV  bod  

14 

(poznámka 

pod čarou 

č. 8) 

8) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/884 

ze dne 17. dubna 2019, kterou se mění rámcové rozhodnutí 

Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací 

o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský 

informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje 

rozhodnutí Rady 2009/316/SVV. 

 

32019L0884 čl. 3 odst. 1 Článek 3 

Provedení ve vnitrostátním právu 

1.Členské státy do 28. června 2022  uvedou v účinnost právní a správní 

předpisy nezbytné pro  dosažení souladu s touto směrnicí. Znění těchto předpisů 

neprodleně sdělí Komisi. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 

nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž 

obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech 

na rozhodnutí  nahrazené touto  směrnicí se považují za odkazy na tuto  

směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy. 
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Čl. V  

 
Ustanovení § 16g odst. 2 a 3 zákona č. 269/1994 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

se použijí až ode dne zahájení provozu ECRIS-TCN 

stanoveného rozhodnutím Komise podle čl. 35 odst. 4 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816, 

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. 

 

32019R0816 Čl. 35 odst. 4  Článek 35 

Vkládání údajů a zahájení činnosti 

4.Pokud bude test uvedený v odstavci 3 úspěšně dokončen a agentura eu-LISA 

se domnívá, že ECRIS-TCN je připraven na zahájení provozu, oznámí to 

Komisi. Komise informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích testu a 

rozhodne o dni zahájení provozu ECRIS-TCN. 

Čl. IX bod 2 

(§ 65a odst. 1) 
§ 65a 

Získávání osobních údajů pro účely záznamu v systému 

pro identifikaci členských států, které mají informace o 

předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí 

(1) 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 unie51), daktyloskopické otisky osoby, která není 

státním příslušníkem žádného členského státu Evropské 

unie, je osobou bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž 

státní příslušnost se nepodařilo zjistit, a která byla obviněna 

ze spáchání trestného činu nebo které bylo sděleno 

podezření ze spáchání trestného činu, nebyly-li její 

daktyloskopické otisky sejmuty podle § 65 odst. 1 písm. a) 

až c). Ustanovení § 65 odst. 2 až 4 se použijí obdobně. 

 

32019R0816 Čl. 5 odst. 1 

písm. b) ii) 

Článek 5 

Vkládání údajů do ECRIS-TCN 

1. V případě každého odsouzeného státního příslušníka třetí země ústřední 

orgán odsuzujícího členského státu pořídí datový záznam v centrálním systému. 

Datový záznam musí zahrnovat: 

b) pokud jde o údaje o otiscích prstů:  

i) údaje o otiscích prstů, které byly sejmuty v souladu s vnitrostátním 

právem v rámci trestního řízení;  

ii) alespoň údaje o otiscích prstů, které byly sejmuty na základě 

jednoho z těchto kritérií:  

— pokud byl státnímu příslušníku třetí země uložen trest 

odnětí svobody v délce nejméně šest měsíců, nebo  

— pokud byl státní příslušník třetí země odsouzen za trestný 

čin, za který lze podle práva členského státu uložit trest 

odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně dvanáct 

měsíců. 

Čl. X 
Ustanovení § 65a zákona č. 273/2008 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije 

až ode dne zahájení provozu ECRIS-TCN stanoveného 

rozhodnutím Komise podle čl. 35 odst. 4 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816, kterým se 

zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských 

států, jež mají informace o odsouzeních státních 

32019R0816 Čl. 35 odst. 4  Článek 35 

Vkládání údajů a zahájení činnosti 

4.Pokud bude test uvedený v odstavci 3 úspěšně dokončen a agentura eu-LISA 

se domnívá, že ECRIS-TCN je připraven na zahájení provozu, oznámí to 

Komisi. Komise informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích testu a 

rozhodne o dni zahájení provozu ECRIS-TCN. 
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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. 

 

Čl. XI bod 1 

(§ 34a odst. 1) 
§ 34a 

Získávání osobních údajů pro účely záznamu v systému 

pro identifikaci členských států, které mají informace o 

předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí 

(1) Inspekce 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 

unie22), daktyloskopické otisky osoby, která není státním 

příslušníkem žádného členského státu Evropské unie, je 

osobou bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž státní 

příslušnost se nepodařilo zjistit, a která byla obviněna ze 

spáchání trestného činu nebo které bylo sděleno podezření 

ze spáchání trestného činu, nebyly-li její daktyloskopické 

otisky sejmuty podle § 34 odst. 1. Ustanovení § 34 odst. 2 

až 5 se použijí obdobně. 

 

32019R0816 Čl. 5 odst. 1 

písm. b) ii) 

Článek 5 

Vkládání údajů do ECRIS-TCN 

1. V případě každého odsouzeného státního příslušníka třetí země ústřední 

orgán odsuzujícího členského státu pořídí datový záznam v centrálním systému. 

Datový záznam musí zahrnovat: 

b) pokud jde o údaje o otiscích prstů:  

i) údaje o otiscích prstů, které byly sejmuty v souladu s vnitrostátním 

právem v rámci trestního řízení;  

ii) alespoň údaje o otiscích prstů, které byly sejmuty na základě 

jednoho z těchto kritérií:  

— pokud byl státnímu příslušníku třetí země uložen trest 

odnětí svobody v délce nejméně šest měsíců, nebo  

— pokud byl státní příslušník třetí země odsouzen za trestný 

čin, za který lze podle práva členského státu uložit trest 

odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně dvanáct 

měsíců. 

Čl. XII 
Ustanovení § 34a zákona č. 341/2011 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije 

až ode dne zahájení provozu ECRIS-TCN stanoveného 

rozhodnutím Komise podle čl. 35 odst. 4 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816, 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. 

. 

32019R0816 Čl. 35 odst. 4  Článek 35 

Vkládání údajů a zahájení činnosti 

4.Pokud bude test uvedený v odstavci 3 úspěšně dokončen a agentura eu-LISA 

se domnívá, že ECRIS-TCN je připraven na zahájení provozu, oznámí to 

Komisi. Komise informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích testu a 

rozhodne o dni zahájení provozu ECRIS-TCN. 

Čl. XIV bod 1 

(§ 11b odst. 1) 
§ 11b 

Získávání osobních údajů pro účely záznamu v systému 

32019R0816 Čl. 5 odst. 1 

písm. b) ii) 

Článek 5 

Vkládání údajů do ECRIS-TCN 

1. V případě každého odsouzeného státního příslušníka třetí země ústřední 
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Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

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 unie29), daktyloskopické otisky osoby, která není 

státním příslušníkem žádného členského státu Evropské 

unie, je osobou bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž 

státní příslušnost se nepodařilo zjistit, a 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. 

Ustanovení § 11a odst. 2 až 4 a 6 se použijí obdobně. 

 

orgán odsuzujícího členského státu pořídí datový záznam v centrálním systému. 

Datový záznam musí zahrnovat: 

b) pokud jde o údaje o otiscích prstů:  

i) údaje o otiscích prstů, které byly sejmuty v souladu s vnitrostátním 

právem v rámci trestního řízení;  

ii) alespoň údaje o otiscích prstů, které byly sejmuty na základě 

jednoho z těchto kritérií:  

— pokud byl státnímu příslušníku třetí země uložen trest 

odnětí svobody v délce nejméně šest měsíců, nebo  

— pokud byl státní příslušník třetí země odsouzen za trestný 

čin, za který lze podle práva členského státu uložit trest 

odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně dvanáct 

měsíců. 

Čl. XV 
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 čl. 35 odst. 4 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816, 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. 

 

32019R0816 Čl. 35 odst. 4  Článek 35 

Vkládání údajů a zahájení činnosti 

4.Pokud bude test uvedený v odstavci 3 úspěšně dokončen a agentura eu-LISA 

se domnívá, že ECRIS-TCN je připraven na zahájení provozu, oznámí to 

Komisi. Komise informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích testu a 

rozhodne o dni zahájení provozu ECRIS-TCN. 

Čl. XVI 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. května 2021, 

s výjimkou ustanovení čl. III bodů 5 a 6 a částí čtvrté, páté, 

sedmé, osmé a desáté, které nabývají účinnosti dnem 28. 

června 2022. 

 

32019L0713 Čl. 20 odst. 1 Článek 20 

Provedení ve vnitrostátním právu 

1. Členské státy do 31. května 2021 uvedou v účinnost právní a správní 

předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich 

uvědomí Komisi. 

32011L0093 Čl. 27 odst. 1 Články 27 

Provedení 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu s touto směrnicí do 18. prosince 2013. 

32019R0816 Čl. 35 odst. 4 4. Pokud bude test uvedený v odstavci 3 úspěšně dokončen a agentura eu-LISA 

se domnívá, že ECRIS-TCN je připraven na zahájení provozu, oznámí to 

Komisi. Komise informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích testu a 
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rozhodne o dni zahájení provozu ECRIS-TCN.  

 

32019R0816 čl. 41 odst. 1 Článek 41 

Provádění a přechodná ustanovení 

1.Členské státy přijmou co nejdříve opatření nezbytná pro dosažení souladu s 

tímto nařízením s cílem zajistit řádné fungování ECRIS-TCN. 

32019L0884 Čl. 3 odst. 1  Článek 3 

Provedení ve vnitrostátním právu 

1.Členské státy do 28. června 2022  uvedou v účinnost právní a správní 

předpisy nezbytné pro  dosažení souladu s touto směrnicí. Znění těchto předpisů 

neprodleně sdělí Komisi. 

 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 

nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž 

obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech 

na rozhodnutí  nahrazené touto  směrnicí se považují za odkazy na tuto  

směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy. 

 

 

 

 

Číslo předpisu EU  (kód 

celex) 

Název předpisu EU 

 

 

32013L0040 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 

2005/222/SVV 

32019L0713 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich 

padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV 

32017L0541 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. 

32019L0884 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/884, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních 

příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV 

32019R0816 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/816, 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 

32009F0315 Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy 

32012L0029 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/29/EU ze dne 25. 10. 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí 

trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV 

32011L0093 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se 

nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV 
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