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Odpovídající předpis EU
Celex č. Ustanovení
§3

32008D Čl. 17
615
odst. 1

(1) Vojenská policie při plnění úkolů podle §
1 působí na území České republiky i na území
cizích států.
(2) Vojenský policista plní úkoly na území
cizího státu
a) za podmínek, v rozsahu a způsobem
stanoveným mezinárodní smlouvou,
b) v rámci zahraniční nebo jiné operace, které se
Česká republika účastní na základě rozhodnutí
mezinárodní organizace, jejímž je členem nebo
s níž má uzavřeny příslušné mezinárodní
smlouvy, nebo na základě rozhodnutí
příslušného orgánu nebo instituce Evropské
unie, nebo
c) na základě rozhodnutí ministra obrany
vydaného
1. na základě žádosti příslušného orgánu cizího
státu, nebo
2. se souhlasem příslušného orgánu cizího státu.
(3) V případě, že vojenský policista plní úkoly
na území cizího státu, může tak činit i mimo
organizační strukturu Vojenské policie; tím není
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Poznámka
Společné operace

1. S cílem posílit policejní spolupráci mohou
příslušné orgány určené členskými státy, pro
zachování veřejného pořádku a bezpečnosti a
předcházení trestným činům, zavést společné
hlídky a jiné společné operace, v rámci kterých
se určení příslušníci nebo jiní státní
zaměstnanci z určitého členského státu (dále
jen "příslušníci") účastní operací na území
jiného členského státu.
Čl. 18
písm. c)

Pomoc v souvislosti s masovými
shromážděními, katastrofami a vážnými
nehodami
Příslušné orgány členských států si poskytují
vzájemnou pomoc v souladu s vnitrostátním
právem
v
souvislosti
s
masovými
shromážděními a podobnými významnými
událostmi, katastrofami a vážnými nehodami
za účelem předcházení trestným činům a
zachování veřejného pořádku a bezpečnosti
prostřednictvím
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dotčeno jeho odborné řízení náčelníkem Vojenské
policie.

c) vyslání příslušníků, specialistů a poradců a
poskytnutí vybavení na žádost členského státu,
na jehož území situace nastala, je-li to možné.
Čl. 20

Ochrana a pomoc
Členské státy poskytují příslušníkům jiných
členských států překračujícím hranici stejnou
ochranu a pomoc při výkonu jejich povinností
jako svým vlastním příslušníkům.

§ 25a

§ 25a
(1) Osoba omezená na svobodě vojenským
policistou nesmí být podrobena mučení nebo
krutému,
nelidskému
anebo
ponižujícímu
zacházení a nesmí s ní být zacházeno takovým
způsobem, který nerespektuje lidskou důstojnost.
Vojenský policista, který se stane svědkem
takového zacházení, má povinnost přijmout
opatření k zamezení takovému zacházení a oznámit
je bezodkladně svému nadřízenému.
(2) Osoba omezená na svobodě má právo
zajistit si na vlastní náklady právní pomoc a mluvit
s právním zástupcem bez přítomnosti třetí osoby.
Požádá-li o ni tato osoba, poskytne vojenský 32013L
policista za účelem podle věty první neprodleně 0048
nezbytnou součinnost.“.

Čl. 3

Právo na přístup k obhájci v trestním řízení
1. Členské státy zajistí, aby podezřelé
a obviněné osoby měly právo na přístup
k obhájci dostatečně včas a takovým
způsobem, aby mohly dotčené osoby prakticky
a účinně uplatňovat svá práva na obhajobu.
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Čl. 4

§ 25b

§ 25b
Vyrozumění o omezení na svobodě
(1) Vojenská policie na žádost osoby omezené
na svobodě vyrozumí o této skutečnosti osobu jí
blízkou nebo jinou osobu, kterou osoba omezená
na svobodě určí. Jedná-li se o osobu nezletilou
nebo osobu, jejíž svéprávnost byla omezena,
vyrozumí také zákonného zástupce nebo
opatrovníka této osoby. Jedná-li se o osobu mladší
15 let, vyrozumí také orgán sociálně právní
ochrany dětí. Vojenská policie provede
vyrozumění neprodleně.
(2) Vyrozumění podle odstavce 1 Vojenská
policie neprovede, pokud by tím došlo k ohrožení
splnění účelu závažného úkonu nebo pokud by
bylo takové vyrozumění spojeno s nepřiměřenými
obtížemi. O této skutečnosti bez zbytečného
odkladu písemně informuje státního zástupce.
Osobu podle odstavce 1 vyrozumí ihned, jakmile
překážka podle věty první pomine.

32013L
0048

Čl. 5

Důvěrnost
Členské státy respektují důvěrnost komunikace
mezi podezřelými nebo obviněnými osobami
a jejich obhájcem v rámci výkonu práva na
přístup k obhájci stanoveného podle této
směrnice. Tato komunikace zahrnuje schůzky,
korespondenci, telefonické hovory a jiné formy
komunikace, které jsou přípustné podle
vnitrostátního práva.

Právo na informování třetí osoby po zbavení
osobní svobody
1. Členské státy zajistí, aby podezřelé nebo
obviněné osoby, které byly zbaveny svobody,
měly právo, pokud si to přejí, aby byla alespoň
jedna osoba, kterou samy určí, například
příbuzný nebo zaměstnavatel, bez zbytečného
prodlení informována o tom, že byly zbaveny
osobní svobody.
2. Je-li podezřelou nebo obviněnou osobou
dítě, členské státy zajistí, aby osoba, která má
za dítě rodičovskou zodpovědnost, byla co
nejdříve informována o zbavení osobní
svobody a o příslušných důvodech, ledaže je to
v rozporu s nejlepším zájmem dítěte; přičemž
v takovém případě je informována jiná vhodná
dospělá osoba. Pro účely tohoto odstavce se za
dítě považuje osoba mladší 18 let.
3. Členské státy se mohou dočasně odchýlit od
uplatňování práv stanovených v odstavcích 1
a 2, je-li to s ohledem na zvláštní okolnosti
případu odůvodněno jedním z těchto
přesvědčivých důvodů:
a) pokud existuje naléhavá potřeba zamezit
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závažným nepříznivým důsledkům pro život,
svobodu nebo tělesnou nedotknutelnost určité
osoby;
b) pokud existuje naléhavá potřeba zabránit
situaci, která by mohla závažně ohrozit trestní
řízení.
(3) Osoba omezená na svobodě má právo nechat se 32016L
vyšetřit nebo ošetřit lékařem podle svého výběru; 0800
to neplatí pro vyšetření provedené lékařem za
účelem zjištění, zda lze osobu umístit do policejní
cely nebo je nutno ji z ní propustit. Vojenská
policie za účelem ošetření nebo vyšetření umožní
přístup lékaře k této osobě.

Čl. 8 odst. 1 a
Právo na lékařské vyšetření
5
1. Členské státy zajistí, aby děti, jež byly
zbaveny osobní svobody, měly bez zbytečného
odkladu právo na lékařské vyšetření zejména
za účelem posouzení jejich celkového
duševního a tělesného stavu. Toto lékařské
vyšetření musí být co nejméně invazivní a
musí je provádět lékař či jiný kvalifikovaný
odborník.
5. Členské státy zajistí provedení dalšího
lékařského vyšetření, pokud to vyžadují
okolnosti.

32016L
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Čl. 12 odst. 5

Zvláštní zacházení v případě zbavení osobní
svobody
5. Během doby, kdy jsou děti zadržovány,
podniknou členské státy veškerá vhodná
opatření k tomu, aby:
a) zajistily a pečovaly o jejich zdravotní stav a
jejich fyzický a duševní vývoj;
b) zajistily jejich právo na vzdělávání a
odbornou přípravu, a to i jedná-li se o děti s
tělesným či smyslovým postižením či s
poruchami učení;
c) zajistily účinný a pravidelný výkon jejich
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práva na rodinný život;
d) zajistily přístup k programům, které podpoří
jejich rozvoj a jejich opětovné začlenění do
společnosti, a
e) zajistily dodržování svobody náboženského
vyznání.
Opatření přijatá podle tohoto odstavce
musí být vhodná a přiměřená době trvání
vazby.
Písmena a) a e) prvního pododstavce se
vztahují i na jiné formy zbavení osobní
svobody, než je vazba. Přijatá opatření musí
být vzhledem k těmto formám zbavení osobní
svobody přiměřená a vhodná.
Písmena b), c) a d) prvního pododstavce se
vztahují na jiné formy zbavení osobní
svobody, než je vazba, pouze pokud je to
vhodné a přiměřené s ohledem na povahu a
trvání těchto forem zbavení osobní svobody.
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Čl. 4 odst. 2
písm. c)

Poučení o právech při zatčení
2. Vedle informací uvedených v článku 3 musí
písemné poučení o právech uvedené v odstavci
1 tohoto článku obsahovat informace
o následujících právech, jak jsou uplatňována
podle vnitrostátního práva:
c) právu na naléhavou lékařskou pomoc;
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Číslo předpisu EU
(celex)
32008D615
32013L0048

32016L0800

Název předpisu EU
Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční
trestné činnosti
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení týkajícím se
evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady
v případě zbavení osobní svobody
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými
nebo obviněnými osobami v trestním řízení
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